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Грађани добили
100 евра од државе
П

омоћ државе од 100 евра, у
динарској противвредности,
добили су сви пензионери, сви
корисници социјалне помоћи,
као и сви грађани који су се
пријавили.
„На прави начин показали смо да
је мера коју смо дефинисали, управо мера која је грађанима потребна. Због тога се толики број људи
јавио. Последњи рок за пријаву је 5.
јун, а онима који се буду пријавили
последњег дана, новац ће бити ис-

плаћен до 7. јуна. Новца на рачуну
има, нема разлога за бригу, биће
испоштована динамика исплате.
Tиме ћe бити испуњено обећање
државе, чиме се даје велика доза
оптимизма грађанима“, рекао је
министар Мали и додао:
„Надамо се да ће ефекат ових
економских мера, заједно са мерама намењеним привреди, бити прави, те да ће Србија бити најбоља у
Европи по стопи економског раста
ове године“.

Бићемо уз свој народ
у Црној Гори

П

редседник Србије Александар Вучић, после састанка са
патријархом Иринејем, рекао
је да држава Србија потпуно разуме
став Српске православне цркве по
питању дешавања у Црној Гори, али
да мора да буде нешто обазривија,
јер, поручио је, не желимо Црној
Гори да радимо оно што су они нама
чинили.
Вучић је приметио да неки у црногорском руководству, када се
обраћају иностраној јавности са
притужбама да се Србија меша у
унутрашње ствари, заборављају
да су се сами на најбруталнији начин умешали, не само у унутрашње
ствари Србије, већ су срушили њен
територијални интегритет и међународно право, тако што су признали Косово. Истакао је да се у Црној
Гори политика меша у унутрашње
црквено уређење и суштински духовне ствари, и чак оснива и нову
цркву.
„Данас неко у Црној Гори покушава да створи нову цркву са само
једним разлогом - да се то зове православна црква у Црној Гори. Да би,
тобож, објединили све, а у ствари
да у наредних десет година нестане
српски народ. Зато што више нигде
не бисте чули ни реч „српски“, нити
би се говорило о српском народу,
као што се и данас о томе не говори“, рекао је председник Вучић и
додао да готово 30 одсто људи у тој
држави чине Срби.
„Ово је почетак, после овога

Патријарх српски Иринеј и председник Александар Вучић

имаћете покушај стварања православне цркве на Косову, у Босни и
Херцеговини, у Хрватској. Борићемо се свим правним, демократским
средствима да укажемо међународној јавности на то што се збива.
Радићемо, поштујући државу Црну
Гору, њену државност и независност. Али, поштујемо и свој народ и

инсистираћемо на јединству, нећемо дозволити кидање националног
ткива српског народа, зато што је
неко помислио да Срби могу да се
асимилују. Никада, никоме не претимо, али бићемо уз свој народ,
нових прогона Срба на балканском
простору неће бити“, навео је председник.

Црногорска власт жели да се Срби
не изјашњавају као Срби
Поводом ситуације у Црној Гори,
председник Вучић разговарао је са
представницима српских организација и политичких представника Срба.
„Неки од њих су неретко говорили
лоше једни о другима, а сада су први
пут заједно говорили о борби за опстанак српског народа. Чуо сам бојазан и страх људи да неко можда планира да решава проблем са српским

народом на сличан начин као раније у
СФРЈ. Не желим да верујем у то, али
се бојим“, рекао је председник и поручио да Срби у Црној Гори могу да
рачунају на подршку Србије.
„То је обавеза Србије, чување писма,
језика. То настављамо и то смо се договорили. Србија ће бити уз свој народ,
уз српску цркву. Србија поштује Црну
Гору као државу, али не може да ћути

и занеми пред оним што се њеном народу догађа. Сматрам да је на делу стратегија чији је циљ смањење броја Срба,
с обзиром на то да је 2021. попис у тој
земљи. Не мислим да ће неко да их ликвидира, већ да хоће да се они изјасне
другачије. Наш посао је да помогнемо
очувању идентитета српског народа, у
складу са свим нормама међународног
права“, нагласио је председник.
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ВЕСТИ
Модерни
здравствени
центар за
Топлицу
ПРОКУПЉЕ

БЕОГРАД

Клинички центар Србије биће
најмодернија установа у региону

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
обишао је радове на реконструкцији и изградњи
Клиничког центра Србије,
у оквиру фазе А, и поручио да су грађани, управо у протеклом периоду,
видели колико је важно
здравство и да је улагање
у клиничке центре и болнице од највећег, капиталног значаја за Србију.
Радови на обнови КЦС
почели су у августу 2018.
године, када је најављен

пројекат вредан 110 милиона евра, који ће имати
две фазе. После изградње
и обнове, Клинички центар Србије ће се простирати на око 30.000 квадрата и добити 930 нових
лежајева, од којих 200 у
интензивној нези.
„Нови Клинички центар Србије биће на понос свих грађана Србије,
са најмодернијом опремом. Ми овде градимо
будућност и сигурност
за наше грађане, овиме

показујемо да можемо
кроз државно здравство
да решавамо проблеме
успешније него најмодерније земље света“, рекао
је председник Вучић и истакао да ће нови Клинички центар допринети да
увек будемо спремни да
збрињавамо све којима
је помоћ потребна. Он је,
приликом обиласка радова, приметио да од 1986.
године ништа озбиљније
није урађено, што представља изгубљене године

и деценије за друштво и
земљу.
„Нисмо имали финансијских, али ни неких других способности. Били
смо неодговорни, нисмо
разумели да се ствари у
Европи и свету мењају,
да је важно да се модернизујемо и идемо у корак
са најнапреднијима“, навео је председник Вучић,
и истакао да ће нови КЦС
бити најмодернија здравствена установа у региону.

ПРИЈЕМ ЗА АНГАЖОВАНЕ У КОВИД БОЛНИЦАМА

Заувек остајете јунаци наше отаџбине

У

Председништву
Србије, председник Александар Вучић приредио је
пријем за лекаре и медицинске сестре из целе Србије, који су били ангажовани у ковид болницама,
захвалио им се на свему
што су учинили током борбе против Ковида - 19, на
сваком спасеном животу,
и поручио да ће заувек остати јунаци наше земље и
хероји отаџбине.
„То су били дани ваших
мука, али дани који ће остати запамћени у историји
као дани славе и ваших
подвига. Ми смо своје родитеље и децу дали вама у

руке, и више веровали вама
него себи“, рекао је председник Вучић, и нагласио:
„Гледао сам труд наших
експерата, који су неретко
били предмет негативне
кампање, али поручујем
вам, свима, од Предрага
Кона до Горана Стевановића, од Милике Ашанина
до Дарије Кисић Тепавчевић, имајте на уму једно није у праву критичар, кибицер, онај који добацује,
већ онај који је у арени,
који се бори, који је умрљан знојем и крвљу, који
се изнова подиже и ради
све што зна и уме за своју
земљу и народ“.
Председник Вучић СА ЛЕКАРИМА И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА

У

Прокупљу
се,
такође,
одвијају радови на реконструкцији Здравственог центра, које је обишао председник
Александар Вучић и истакао да
се по изградњи здравствених
објеката најбоље види како се
Србија променила. Истакао је
да је овај Здравствени центар
значајан за све четири општине Топличког округа, те да ће
ту бити смештени и Дом здравља и Општа болница, која ће,
како очекује, бити боља и од
неких београдских здравствених установа.
„Веома сам срећан и поносан, ово је важан дан за људе
у Топлици. Градимо нешто
величанствено и од изузетног значаја. Ово је важно
за нашу децу, за наше родитеље, за све нас. Ово су ствари које мењају живот људи и
које остају. Овде живи народ
који је увек био на бранику отаџбине, који се никада
није жалио. Овако враћамо
дуг нашој Топлици. Ово нису
мале поправке, шминкање,
већ улажемо више од 35 милиона евра, само градња
објекта коштаће око 27 милиона евра. Никада у Топлицу
није толико улагано. Топлица
је ово заслужила“, рекао је
председник Вучић.
Нагласио је да ће нови Здравствени центар бити опремљен
најсавременијим апаратима,
а собе урађене по највишим
стандардима. Држава је, како
је рекао, улагала у здравство
и пре пандемије Ковида-19, јер
је то важно за грађане и део је
животног стандарда.
„Као што сам поносан на
сваки ауто-пут, мост, поносан
сам и на све болнице“, рекао је
председник и указао да ће ускоро почети радови на здравственим установама у Пироту,
Кикинди, Лесковцу, Врању,
Аранђеловцу, Лозници, Врбасу, Смедеревској Паланци,
Горњем Милановцу.

Нови коп обезбедиће угаљ
за наредних 60 година
ЛАЗАРЕВАЦ

Председник Вучић на новом површинском копу Радљево - Север

Р

ударски басен Колубара је срце енергетског система и српске
економије, а новоотворени површински откоп
Радљево-Север обезбедиће угаљ за наредних 60 година, рекао
је председник Србије
Александар Вучић и
захвалио се рударима,
јер, каже, зна се колико је тежак њихов хлеб,
коликим се ризицима
излажу и колико њихове породице пате због
њиховог посла.
„Колубара је срце нашег енергетског система и српске економије.
Хвала вам свима, 14.300
радника“, рекао је председник.
Поновио је да је уверен да ће Србија из кризе изаћи много брже
него било која друга
земља не само у овом
делу Европе, већ и у
целој Европи. Поручио
је да неће бити отказа,
нити смањења плата,
већ ће се, напротив, гледати да, уколико земља
буде успешна, буде поновног повећања плата.

Рекао је и да се на копу
Радљево-Север ради на
откривкама од октобра
2019. године и да ће
први угаљ бити ископан
2022. године.
„Готово 500 милиона евра биће уложено у овај коп, тиме
ћемо
гарантовати
око 60 година снабдевања угља из овог
копа, док се не буде
даље ширио“, рекао
је председник Вучић
и додао да ће тај коп
обезбеђивати око 13
или 13,5 милиона тона
угља годишње.
Захвалио се рударима
који раде и када је киша
и сунце и снег, који морају увек да раде.
„Користимо
струју,
а не питамо се ко ради
како бисмо је имали“,
нагласио је он и истакао да није било проблема у снабдевању
струјом ни током ове
последње кризе. Изразио је очекивање да ће
рудари имати још боље
материјалне услове и
већа примања у наредном периоду, и додао

да је све то могуће захваљујући
одговорној
финансијској политици.
„Пред нама је велики
и тежак задатак и заједнички морамо, са ентузијазмом и енергијом,
да уђемо у економски
опоравак земље и да искористимо потенцијал.
Уверен сам да ћемо
бити најбољи у Европи“,
навео је председник и
истакао да све међународне финансијске
институције кажу да ће
Србија лакше поднети
кризу него друге земље.
„Држава ће да инвестира више и у путеве,
пруге и још снажније
ће наставити да гради
домове здравља, болнице, клиничке центре
и друго. Јавним инвестицијама не само
да можемо да спасемо
економију, већ и да
помогнемо приватни
сектор да изађе из ове
ситуације. Желимо да
народ види да Србија
чврсто стоји на ногама
и да унесемо ту врсту
оптимизма“, поручио је
председник.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Председник Путин
ускоро у Србији
П

редседник Републике Србије Александар Вучић
разговарао је телефоном са
председником Руске Федерације Владимиром Путином и
изразио саосећање због жртава КОВИД-19 у Русији, као
и наду да ће се, уз одлучне
мере, успешно изборити са
епидемијом корона вируса
и што пре се вратити у нормалне животне и економске
токове. Такође, рекао је да
је Србија спремна да, уколико је потребно и у оквиру
својих могућности, пружи
помоћ Русији у борби против
ове заразне болести. Председник Вучић захвалио се
председнику Путину што је
исказаном бригом за нашу
земљу и слањем медицинске
помоћи потврдио изванредне стратешке односе Србије
и Русије.
„Србија је привилегована
што има искреног пријатеља
какав је Русија, као што сам
и ја почаствован нашим личним односом међусобног

Путин

Вучић

уважавања и поверења“,
рекао је председник Вучић председнику Путину и
обавестио га да ће, уз сагласност руске стране, одликовати припаднике тима

Оружаних снага Руске Федерације, који су помагали у
спречавању ширења корона
вируса и помогли да се за
кратко време стави под контролу епидемија у највећим

жариштима.
Председник Вучић је председника Путина обавестио
о догађајима у региону - од
ситуације на Косову и Метохији до прогона свештенства
СПЦ у Црној Гори. Двојица
председника
разговарали
су и о унутрашњем осликавању Храма Светог Саве у
Београду и сагласили се да
је неопходно наставити рад,
како би ова православна светиња била, уз помоћ Русије,
завршена како je планирано.
Изразили су очекивање да ће
околности ускоро дозволити
размену посета на високом
нивоу и наставак раније планираних међудржавних контаката. Председник Вучић
исказао је задовољство што
је Дан победе, упркос одлагању традиционалне параде
на Црвеном тргу, достојно
обележен и што српски и
руски народ, у духу свог слободарства, поштују своје хероје, не дозвољавајући фалсификовање историје.

КВАДРИЛАТЕРАЛА

Отварање граница Србије са
Бугарском, Грчком и Румунијом
Н

а недавно одржаном видео конференцијском састанку
представника Високог
савета за сарадњу Србије, Бугарске, Грчке
и Румуније разговарало се о постепеном
попуштању мера, како
би се олакшао транспорт људи и робе, као
и туристичка путовања
између земаља Квадрилатерале.
Председник Србије
Александар Вучић истакао је да је, у циљу
промовисања економских активности, Србија сагласна да се границе отворе 1. јуна, уз
примену одговарајућих
епидемиолошких мера.
Нагласио је да је договор за ублажавање ограничења за прелазак границе
један од кључних елемената
за подстицање економије,
посебно у области туризма.
Саговорници су закључили
да се све четири земље ус-

Видео конференцијски састанак Високог савета Србије, Бугарске, Грчке и Румуније

пешно боре са корона вирусом и констатовали да би отварање граница омогућило
бржи опоравак националних
економија.
Грчки премијер Киријакос
Мицотакис предложио је отварање грчке границе од 1.

јуна за пословна путовања,
сезонске раднике и чланове
породица који живе у другим земљама, док је отварање граница за туристичка
путовања предвиђено од 15.
јуна. Договорен је и сусрет
Високог савета у Бугарској

почетком јуна, где ће, пре
састанка Савета, бити одржан и билатерални сусрет
председника Вучића и премијера Борисова, током којег
је планиран разговор о заједничким инфраструктурним
пројектима.

ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРА ВИКТОРА ОРБАНА

Односи Србије и Мађарске најбољи у савременој историји
Г

ост Београда и председника Србије Александра Вучића био је премијер
Мађарске Виктор Орбан, а
саговорници су, након састанка, поручили да су односи Србије и Мађарске најбољи у савременој историји,
у свим сферама друштвеног
живота, и у политици и економији.
„Захвалан сам мађарском
руководству, посебно премијеру Орбану, што је имао
жеље и храбрости да још
пре неколико година кренемо у борбу са ветрењачама
прошлости и да градимо будућност. Успели смо у томе и
срећан сам што Срби и Мађари, грађани две земље, данас
имају изузетно добре одно-

се“, рекао је председник Вучић.
Додао је да је
Мађарска трећи партнер Србије на нивоу
ЕУ и да се приближава другом месту, те да
је посебно задовољан
што ће мађарске инвестиције доћи и у
Ариље, односно што
њихови инвеститори
нису заинтересовани само за средине у
којима живи мађарско становништво.
Председник је истакао да ће Мађарска
и Србија имати ове
године пријатељску
утакмицу, ко ће имати највећи привредни

раст, додајући да неће бити
љутње ко ће да буде успешнији, јер две земље имају
најбоље односе. Посебно је
замолио за додатну подршку Мађарске Србији на ЕУ
путу, те изразио захвалност
за подршку и помоћ коју је
наша земља добила у време
пандемије.
Захвалио се премијеру Орбану на пажњи коју поклања
Србији, што му није тешко да
дође у Београд да чујемо његове ставове и сазнамо много
тога што се збива у самој ЕУ.
„Хвала за подршку на европском путу, за изузетне
билатералне односе. Посао
свих у будућности биће да
чувају и брину о тим односима. Немогуће је успоставити
Премијер Виктор Орбан и председник Александар Вучић

боље комшијске и пријатељске односе од ових које
данас имамо“, рекао је српски председник.
Поручио је и да га не интересује да ли ће га неко критиковати или хвалити због
добрих односа које Србија
има са Мађарском и истакао
да је његов посао да ради у
интересу грађана Србије.
„Хоћу да питам грађане
Србије, јесмо ли ми добили
нешто лоше од Мађарске
или од Мађара који живе
у Србији? Је л’ знате неку
земљу која је била гласнија
да заштити Србе на Косову
и у региону? Када је Мађарска била против нас у европским и светским форумима?
Је л’ знате неку земљу која

је више улагала у Србију
последњих година?“, упитао је председник Вучић,
одговарајући на новинарско
питање шта од Мађарске можемо да очекујемо - подршку или ограничења, имајући
у виду замерке које Брисел
упућује Будимпешти.
Поручио је да су наши
мађарски пријатељи урадили све најбоље према Србији и да он зато неће да се
повинује неким анархо-либералним круговима, већ се
руководи интересима грађана и неће да говори против
Мађарске. Напоменуо је и да
је на недавно одржаној загребачкој конференцији Виктор Орбан био једини који је
три пута рекао да је Србија

потребнија ЕУ, него обрнуто, а да су га слушали сви, и
Меркел и Макрон. Истакао
је и да је мађарски министар
Петер Сијарто бранио Србију
по питању права националних мањина.
„Мађари су највећа национална заједница у Србији.
Сијарто је рекао све најлепше и десет пута поновио. Ја
треба да кажем нешто лоше?
Нећу, и шта ми ко може. Можете само да ме победите на
изборима. Нагледао сам се
свега по свету, знам и ко помаже и ко не помаже довољно. Пријатељи из Мађарске
увек помажу и искрени су
према Србији. Зато ћемо и ми
увек показати фер однос“, рекао је председник Вучић.

8 | СНС ИНФОРМАТОР 84/2020

СНС ИНФОРМАТОР 84/2020 | 9

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Знам бриге нашег сељака

СУБОТИЦА

Наредне четири
године кључне

Ђурић и Лабан

Потпредседник Главног одбора
СНС Марко Ђурић разговарао је са
председником ГО СНС у Суботици
Богданом Лабаном и активистима
странке, и рекао да странка треба да
решава конкретне проблеме грађана, а да је СНС решила многе проблеме које ниједна друга странка не
би била у стању да реши.
Према његовим речима, СНС
наставља да јача међународне позиције Србије и на истоку и на западу,
а очекује нас повећање стандарда
грађана, инвестиције и улагање у
инфраструктуру. Србија ће, предвођена напредњацима, како је истакао, наставити да штити своје интересе, да негује свој идентитет и да
се бави демографском политиком.
Активисти СНС - а посебно су показали интересовање за положај српског народа на КиМ, подсетивши да
Суботица има побратимске односе
са општином Грачаница и да реализује бројне пројекте помоћи српском
становништву и у другим деловима наше јужне покрајине. Ђурић је
детаљно информисао активисте о
томе шта је све држава протеклих
година урадила на заштити српских
државних и националних интереса
и унапређењу положаја нашег народа у јужној покрајини.

Ч

лан Председништва СНС и
актуелни министар пољопривреде, Бранислав Недимовић,
нашао се на месту број један листе
„Александар Вучић – за нашу децу“
на предстојећим изборима. На питање шта то за њега представља
и колико му значи, одговара да је
велика одговорност када сте број
један било где, али када сте број
један на листи „Александар Вучић
- за нашу децу“, која има највеће
поверење грађана од обнављања
вишестраначја у Србији, онда знате
да све што радите има многоструку
обавезу.
- Мој је задатак да на најбољи начин репрезентујем стотине хиљада
чланова Српске напредне странке, који предано раде како бисмо
остварили одличан резултат на
предстојећим изборима. Такође, поверење које ми је указала странка да
будем број један на листи и да репрезентујем политике које су заједно
спроводили председник Александар Вучић и Влада Србије, за мене
је највећа част и одговорност. Даћу
све од себе да ова очекивања испуним и оправдам.
Како оцењујете листу? Колико
подмлађивање и нова енергија
значе странци и какав ће бити
будући посланички клуб?
- Многи наши активисти су
марљиво радили како би заштитили интересе странке у парламенту и на другим местима, и на томе
им треба честитати јер су урадили
огроман посао. Нажалост, многи
су се „потрошили“ и уморили од
вишегодишње и вишедеценијске
борбе. Тако да је природно да се
појаве нови људи који носе свеже
идеје. Млади људи који ће нашим
стремљењима квалитетнијем животу свих грађана дати додатну
енергију. Неке од њих знам, храбри
су борци који ће то широј јавности
и показати, и биће позитивно изненађење на политичкој сцени.
Где сматрате да сте, као министар пољопривреде, дали

највећи допринос током мандата?
- Неки би рекли ИПАРД, ја на то
гледам као техничку ствар. За мене
је увек битно да сам на лицу места и проблем „погледам у очи“. У
пољопривреди морате да будете
стално окружени пољопривредницима, да их саслушате, да чујете шта
једног сељака мучи и које су његове бриге. Мислим да сам се као министар доста приближио пољопривредницима, да сам ушао у срж
проблема и да са тимом те проблеме, након откривања, елиминишемо
или ублажавамо. Обишао сам пре
короне, за свега неколико месеци,
300 села. Веома је битно што смо
развили тржиште. Без тржишта нема
пољопривреде, а успели смо да отворимо нова тржишта која су дала огроман значај српској пољопривреди.
И настављамо даље.
Колико сте задовољни државним мерама током и после ванредног стања, у смислу очувања
здравља нације и економског
опоравка?
- Поносан сам што смо успели на
такав начин да се суочимо са ситуацијом која је задесила не само нас,
него практично цео свет. Мислим
да смо показали зрелост и солидарност када је било потребно. Увек
када је најтеже, Срби су уједињени.
Мере су биле чврсте, али неопходне зарад здравља нације, борба са
невидљивим противником је увек
најтежа. Први наш задатак био је
да сачувамо људске животе и све
мере биле су у функцији тога. Сваки
дан смо давали максимум и избегли много гори сценарио. Видели
смо шта су доживеле развијеније и
богатије државе. Да ли смо могли и
боље? Наравно да јесмо, али у условима када цео свет не зна скоро
ништа о вирусу који се страховито
брзо шири, морали смо да будемо
ефикасни. Што се тиче економског
опоравка, мере које смо донели за
нашу привреду су одличне и очекујемо да дају добре резултате. То
не кажемо само ми, него релевантне
међународне финансијске институ-

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ

лимо нормално друштво, морамо да
осудимо такво понашање на политичкој сцени. Ту нема компромиса.
Ако једном зажмурите, сутра постаје
прихватљиво. Не можеш да причаш
о демократији и владавини права, а
касније да бијеш посланика који има
другачије мишљење.
Кампања није лака, ударци на
председника Вучића и на његову породицу долазе са свих
страна. Како грађани Србије реагују на то?
- Сигуран сам да већина грађана
осуђује нападе на председникову породицу и њега лично. Виде,
осете, не може се силом наметати
мишљење. Знају људи ко најбоље
разуме њихове проблеме и ко се највише за њих бори. Нису то ови што
устају у 10, пију кафу до 12, ручају до
три, па пишу по друштвеним мрежама после подне, а увече одмарају од
„напорног“ дана. Кампање никада
нису лаке, али ова је посебно мучна
јер сваки дан имате нове нападе, увреде и лажне вести.

ције. Србија ће бити лидер по расту
БДП у Европи у наредне две године.
Тако нешто не пада са неба. То је резултат озбиљних реформи у финансијском и монетарном сектору, које
је креирао и реализовао председник Вучић, као и цела Влада. Знамо
да неће бити лако, али борићемо
се. Као што смо посвећено радили
на очувању здравља наших грађана, тако ћемо наставити борбу и на
пољу привреде и економије.
Како коментаришете константне нападе опозиције на свакога
ко се усуди да каже нешто позитивно о СНС-у и Александру
Вучићу?
- Људи без икакве политичке
идеје, у немогућности да нормалним политичким средствима победе
Александра Вучића прибегавају увредама на његов рачун, нападима на
његову породицу и фабриковањем

лажних афера. А онога ко каже истину о политици председника Вучића, окарактеришу као сендвичара
и крезубог бота. Ту нема квалитетне
полемике о политици, ту је само мржња која њих води. Наше је да радимо и да стварамо што боље резултате, а они ће, као и до сада, да се баве
демагогијом коју су апсолвирали.
Куда води увођење насиља у
политички живот Србије, које
нам опозиција већ дужи период намеће? Видели смо и пребијање народног посланика на
скупштинским степеницама...
- Наша политика никада није била
насиље, да смо бољи показујемо делима. Чини ми се да не постоји адекватна реч којом бисмо описали то
њихово понашање. Бесциљна идеологија и немоћ довели су до тога да
је насиље прихатљив инструмент у
њиховој политичкој борби. Ако же-

Какав резултат СНС очекујете
на изборима?
- Циљ Српске напредне странке је
јасно постављен, а то је апсолутна
победа. Представили смо програм
„Србија 2025“, а да бисмо га реализовали потребна нам је воља народа у коју, ни овог пута, не сумњамо.
Неизвесност прати сваке изборе
и, заправо, не можете да знате за
кога ће људи да гласају, али поруке подршке које нам свима пристижу, мотивишу нас да наставимо још
више да радимо за наше грађане, за
нашу Србију. Да ставимо срце на терен до победе.
Како видите Србију 2025. године?
- Верујем да ће Србија у наредним
годинама доживети напредак који
ће је учинити лепшом и бољом, у
којој ће сви грађани бити спокојнији
и срећнији. Као што су превазиђене
препреке након 2012. године, сада
ћемо заједно стварати бољу будућност за сву нашу децу.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ВЕСТИ
САМИТ ЛИДЕРА ЕУ И ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Србија тражила уклањање
трговинских баријера

Председник Вучић учествује у видео конференцијском састанку

П

редседник Србије Александар Вучић учествовао је на видео конференцијском Самиту лидера
Европске уније и Западног Балкана из редова Европске народне партије (ЕПП), на којем је
било речи о борби против заразне болести КОВИД-19, као
и перспективи земаља Западног Балкана у ЕУ. Обавестио је
учеснике Самита о економској

ситуацији у Србији након пандемије и детаљима помоћи
земљама ЕУ и региона коју је
Србија упутила током пандемије, и истовремено се захвалио за сваку врсту помоћи
која је из ЕУ стигла за Србију.
Такође, тражио је уклањање
трговинских баријера и заштитних квота са нагласком на
извоз челика у ЕУ за цео Западни Балкан. Указао је и на

европску перспективу Србије и
солидарност унутар ЕПП. Говорећи о незадовољству Србије
због недостатка солидарности
на почетку пандемије, истакао
је да су дела важнија од речи,
као и да је Србија своју припадност ЕУ показала и слањем
помоћи земљама ЕУ и земљама
региона. Он је позвао чланице
ЕПП на већу међусобну солидарност.
Председник Европске народне партије Доналд Туск
рекао је да разуме гнев појединих чланица због недостатка солидарности од стране ЕУ током пандемије, али је
нагласио да је било и много
дезинформација које су имале за циљ да нас раздвоје.
Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен
захвалила се на помоћи и
ангажману земаља Западног

ИЗБОРИ 21. ЈУН 2020.

Балкана током пандемије.
Грчки премијер Киријакос
Мицотакис рекао је да је
солидарност израз јасне и
мерљиве подршке у временима када је најпотребнија:
„Понекад та помоћ стиже прво оданде одакле је не
очекујете, па је тако, када је
Грчка тражила помоћ у време мигрантске кризе, Србија,
на челу са мојим пријатељем
Вучићем, била прва земља
која је понудила помоћ и то
је био гест солидарности високо цењен у Грчкој“.
Премијер Бугарске Бојко
Борисов истакао је да му је
драго што се процес придруживања Западног Балкана
креће у добром правцу и да
ЕУ мора да уради све како не
би оставила регион Западног
Балкана да пати од економских последица пандемије.

Хвала Норвешкој и ЕУ

С

Примопредаја опреме у магацину „Милшпеда“

рбија, захваљујући донацији Норвешке и ЕУ, добија 120 респиратора и 100
посебних монитора за борбу
са Ковидом-19, рекао је председник Србије Александар
Вучић на примопредаји медицинске опреме у магацину
„Милшпеда“.
„Србија се спрема за други
талас, а овај магацин је данас
најпунији. Имаћемо много
респиратора и кревета интензивне неге у будућности, по
чему ће се мерити снага једног
здравственог система. Бићемо

потпуно опремљени за плућне, кардиоваскуларне и онколошке болести, а набављена
опрема биће распоређена у
градове широм Србије. Поносићемо се нашим здравственим системом. Желимо неупоредиво виши ниво здравствене заштите и хвала ЕУ и
Норвешкој на веома важној
донацији. Постоји велико
пријатељство између Србије
и Норвешке, као и српског и
норвешког народа, које спајају
сличан менталитет и емоције“,
поручио је председник Вучић.

Огромна захвалност кинеским стручњацима

У

Председништву Србије,
председник Александар
Вучић угостио је лекарски
тим кинеских стручњака,
који су шест недеља провели у нашој земљи и пружили
велику помоћ у борби против
вируса корона.
„Шест недеља су овде, ни у
једној другој земљи нису толико остали. Пружили су нам
епидемиолошку помоћ, али
и психолошку, јер смо видели да нисмо сами. Много

Са лекарским тимом кинеских стручњака

су нам помогли знањем, искуством, саветима, показали
су невероватну марљивост и
изузетну посвећеност. Били
су у готово свим градовима,
два пута у Нишу, кад год је
тамо била кризна ситуација,
тражили како да се поправе
мере, да се болнице дезинфикују, побољша дисциплина“, рекао је председник
Вучић, и најавио да у Србију
стижу два воза из Kине, са
робом и опремом.

Српска напредна странка
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АКТУЕЛНО
Народна посланица САНДРА БОЖИЋ после штрајка глађу испред Скупштине Србије

Слободарски српски народ неће фашизам
С

а једном групом батинаша сусрела сам се
на паркингу Народне
скупштине, пре уласка у зграду, и схватила да ће опет да
праве проблеме. Потражила
сам на друштвеним мрежама
могућу најаву, јер њима је,
као циркусу, увек потребна
публика. Налетела сам на пренос уживо и, нажалост, имала
прилику да видим свирепо рушење Маријана Ристичевића,
ударање, шутирање и гажење.
Схватила сам да му је живот
угрожен и инстинктивно сам,
са колегама, потрчала ка улазу
у Скупштину. Међутим, нисмо
могли да приђемо, јер нас је
обезбеђење зауставило. Колегу Ристичевића видели смо
доста касније, јер му је дуго
указивана лекарска помоћ“,
описује народна посланица
Сандра Божић догађаје од 8.
маја, када је Бошко Обрадовић, са својим присталицама,
брутално напао народног
посланика Маријана Ристичевића на улазу на његово радно место, у Скупштину Србије,
а који су претходили штрајку
глађу у који је Сандра Божић
ступила заједно са страначким
колегом Александром Мартиновићем.
- Неверица је основни
осећај који се јавио. Иако смо
дуже време изложени, као
друштво, насилним епизодама једног дела опозиције, а
посебно су опусу чистог фашизма изложени председник
Александар Вучић и његова
породица, и даље сам била
у стању шока након напада
на колегу Ристичевића. Полазећи од вредности којима
сам учена и којима учим своју
децу, понашање Савеза за
Србију и Бошка Обрадовића
видим као понашање малог,
екстремистичког дела опозиције, остатка прошлог времена у комбинацији са нарастајућим десничарским аспирацијама, као поновну појаву
фашизма на тлу Европе. То је
тежња једног тајкуна за насилним преузимањем власти,

који је за ту сврху пронашао
„балван“ којим удара и на
РТС, и на врата Скупштине,
и на посланике на радном
месту... Шта је следеће? У
покушају
легитимизације
насиља у политици, задужио
је и своје „медије“ који хране
тај покушај фалсификовања
стварности у Србији. Међутим, грађанима је све јасно и
не пристају на тајкунизацију
Србије, а поготово је српски
слободарски народ осетљив
на појаву било каквог облика
фашизма и не штеди осуде на
рачун наказних творевина скрпљених са 619 милиона мотива.
Да ли је због Бошка Обрадовића и њему сличних

суштина њихове представе да
нас застраше, морам их разочарати, јер посланици СНС
не да нису уплашени, већ још
одлучнији у борби за модерну
и развијену Србију, у којој ће
безбедно расти и остајати сва
наша деца.
Kада сте одлучили да започнете штрајк глађу?
- Колега Мартиновић и
ја смо се на овај корак одлучили када смо схватили
да тужилаштво ни на један
законом предвиђен начин
није реаговало на насиље, у
којем, слободно могу рећи,
постоје елементи покушаја
убиства народног посланика
Маријана Ристичевића. Наша

Александар Мартиновић и Сандра Божић
у разговору са новинарима

постало опасно долазити
у Народну скупштину?
- Председник Александар
Вучић, заједно са премијерком
и Владом, јасно су се одредили у односу на овај покушај
увлачења насилника и фашиста у редове политичких
чиниоца у Србији. Све док Србијом владају разум, закони и
ред, поштују се демократским
и легитимним путем изабрани
чиниоци политичког живота
и уставни поредак, као што
се то чини данас, сви грађани
осећаће се слободно и безбедно обављати свој посао,
без обзира на мишљење или
политичку опцију за коју су
или којој припадају. Ако је

намера није била да вршимо
било какву врсту притиска
на грану власти која је независна и на само тужилаштво
које је самостално, већ да пошаљемо јасну поруку да тужилаштво свој део посла не
ради. Да укажемо на то да не
смемо дозволити да постоје
грађани првог и другог реда,
већ да смо пред Уставом и
законима Републике Србије
сви једнаки. Народни посланик, на основу имунитета, по
закону, има одређене привилегије, али далеко од тога
да нема никакве обавезе и
да имунитет може слободно
да тумачи и злоупотребљава
угрожавајући животе и здра-

вље других људи, својих политичких опонената.
Како сте се осећали после два дана неспавања и
неузимања хране?
- Морам признати да сам
последице неузимања хране, али и потпуног одсуства
сна у ова два дана, у потпуности осетила након прекида
штрајка. Било ми је потребно
неколико дана да се опоравим и повратим уобичајену
снагу. Мислим да ме је адреналин, који је посебно био
присутан када су људи почели масовно да се окупљају и
пружају подршку, држао на
ногама. У тим моментима,
више од 6.000 окупљених
људи дало нам је додатни
мотив да истрајемо.
Бошко Обрадовић је
ноћу улазио у Скупштину, док сте Ви и Александар Мартиновић све време били будни и седели
испред...
- Колега Александар Мартиновић и ја јасно смо разумели
да је пут који смо одабрали
врло тежак и неизвестан, али
смо, такође, знали да ћемо
истрајати у намери. Одлука
о штрајку глађу врло је тешка
одлука и није једноставно одлучити се на такав чин. А били
смо сведоци како је Бошко
Обрадовић муњевито донео
ту одлуку. Поуздано тврдим
да Обрадовић није у штрајку
глађу. Заправо, ни сам није у
стању да се одлучи на који начин манипулише овим чином.
Ово је представа са лошим
глумцима који се, чим се камере угасе, брзо пресвлаче из
јагњеће у вучију кожу. После
оволико дана штрајка глађу,
човек више не би могао да буде
на ногама, а камоли да скаче
по скупштинском степеништу
и обрачунава се са сваким пролазником који не мисли као он.
Све то говори у прилог томе,
а и камере су забележиле, да
се Бошку Обрадовићу око 22
часа свакога дана доноси хра-

на и да ту нема речи о гладовању. Дакле, реч је о још једној
манипулацији човека који из
своје политичке немоћи, апсурдним деловањем, очигледно губи тло под ногама. Али,
не због глади.
Председник
Александар Вучић позвао је Вас
и Александра Мартиновића да прекинете опасни штрајк глађу, док
Драган Ђилас то није рекао Бошку Обрадовићу,
већ је дошао да га охрабри да настави...
- Председник Вучић је у телевизијском обраћању позвао
колегу Мартиновића и мене
на прекид штрајка глађу, бринући за наше здравље и апелујући на окупљене грађане
да се, иако су дошли у доброј
намери, разиђу због здравствене ситуације. Председник

је, такође, апеловао на смиривање тензија и подсетио
да је здравље грађана на првом месту. Поштујући његову
молбу, прекинула сам штрајк
глађу. Колега Мартиновић, и
по председниковој претпоставци, наставио је штрајк. Са
друге стране, Драган Ђилас је
храбрио Бошка Обрадовића
да настави, јер је Бошко само
потрошни инструмент у Ђиласовом доласку до циља од
још 619 милиона. Ни једног
момента није показао бригу,
ако не због глади, оно због
чињенице да сваким даном
Обрадовић губи политичку
кредибилност, ако ју је икада
и имао. Али, Ђилас очигледно још мање разуме то да он
и његов Савез срљају тамо
куда и Бошко. У политичку
прошлост. У прилог томе иде
и чињеница да их је на „великом“ митингу подржало

једва 300 присталица, махом
родбине „гладујућих“.
Како коментаришете то
што је Обрадовић покушао да представи себе
као жртву, а месецима и
годинама спроводи насиље по Србији?
- Обрадовић из апсолутне
немоћи, срља из једне у другу, још већу пропаст. Потпуно
недоследан у одлукама, непринципијелан у политичким
потезима, свестан потпуног
фијаска Савеза, покушава
најпре да се огради од „килавог“ Савеза на конференцији
за новинаре, да би после 10
минута срео Шеварлића и
придружио му се у штрајку
глађу. Затим ниже изјаве, од
тога да је у строгом посту, а
не штрајку, да је ту како би
„смирио себе“, до дневног
мењања разлога и циљева
самог штрајка. Од насилника
до жртве пут му је био јако
кратак, и оставила бих ту анализу људима који су стручни
у оцени оваквог понашања
које је нормалном човеку, у
најмању руку, за посматрање.
Немам ништа против да
Бошко Обрадовић своје испаде ограничи на оне који деле
исто сулудо понашање, али
јавност нека поштеди своје
могуће дијагнозе.
Да ли сте задовољни реакцијом Првог основног
јавног тужилаштва?
- Нисам задовољна. Тужилаштво је морало раније да реагује. Такође, сматрам да члан
закона који је примењен у овом
случају не одговара у потпуности делу које је почињено.
Али, као што рекох, судство
је независно, тужилаштво је
самостално и не трпи, и не би
требало да трпи било чије притиске. Надам се да ће у будућности тужилаштво реаговати
правовремено и третирати све
грађане једнако.
Шта, заправо, значи коришћење насиља у политици? Да ли је то одраз

немоћи, недостатка других идеја, нервозе...?
- Апсолутно значи све што
сте навели. Недостатком
идеја и политичког програма,
изостаје и подршка грађана,
што доводи до немоћи која
рађа насиље. Насиље у политици никада не сме да постане легитимно средство борбе,
јер насиље увек рађа само још
веће насиље. То није Србија
у којој желимо да наша деца
одрастају, то није Србија за
коју се боримо. Демократска
Србија у којој се поштују људска, мањинска права, Србија
која служи као пример Европи и свету. То је Србија за
коју се боримо. Показали смо
да сложни можемо све, чак и
да победимо невидљивог непријатеља. Показали смо да
смо ту за грађане кад год је
било тешко, да заједно градимо државу којом би се наши
преци поносили и државу у
којој ће наша деца остајати.
Какав резултат СНС очекујете на изборима?
- Очекујем апсолутну победу и подршку политици
коју воде Александар Вучић и
Српска напредна странка. Једини смо понудили конкретна решења, повели земљу
снажно у економски опоравак. Урадили смо то 2012.
године, урадићемо и сада.
Изборили смо се са поплавама, епидемијом, за бољи
стандард наших грађана, и
наставићемо да се боримо за
наше здравство, образовање,
економски напредак и нове
инвестиције. Понудили смо
план и испоручили резултате,
сада смо и више него спремни
да замајац привреде покренемо још јаче и направимо резултате за пример читавој Европи. Опозицији ћемо оставити да се бори међусобно, а
нас ништа неће одвратити од
циља - економског просперитета и напретка. Наставићемо
да се боримо и даље, одлучно
и предано за нашу децу, за
будућност Србије!
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Укинуто ванредно стање

ЕУ похвалила монетарну
политику НБС

Н

ародна банка Србије је и у 2019.
водила адекватну монетарну
политику, оцењено је на годишњем
састанку у оквиру Економског и финансијског дијалога земаља чланица
Европске уније, Западног Балкана и
Турске, као и Европске централне
банке и Европске комисије. „У прет-

ходних осам година стабилизовали
смо економију, уз ниску инфлацију
и уређене јавне финансије, проширили базу инвеститора, удвостручили девизне резерве, а све то говори да имамо већа очекивања од нас
самих, него што други имају од нас“,
рекла је Табаковић.

блике, донела за време
ванредног стања. Председница Скупштине Маја
Гојковић каже да ће усвајање измена и допуна
Закона о избору народних посланика и Закона
о локалним изборима,
обезбедити да почну
изборне радње и да ће
избори бити одржани у
законском року.

С

купштина Србије укинула је ванредно
стање, уведено 15. марта због епидемије коронавируса. Посланици су усвојили и Закон о важењу уредби које је Влада
Србије, уз супотпис председника Репу-

ПРИВРЕДА

Иновативне делатности
дижу привреду

П

редседница Владе Ана Брнабић
обишла је Научно-технолошки
парк у Београду, где је Фонд за иновациону делатност Србије представио
12 иновативних пројеката, намењених
сузбијању последица пандемије КОВИД-19. Премијерка Брнабић рекла је

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Обилазак установа
социјалне заштите
Министар
Зоран
Ђорђевић
наставио
је обилазак установа
социјалне заштите за
смештај
корисника,
како би им лично уручио пакете помоћи и
заштитне комбинезоне. Посетио је установе
у Сурдулици, Дољевцу, Лесковцу и Јагоди-

ни, где је разговарао
са директорима и запосленима о мерама за
време и након ванредног стања. Пријем нових корисника у установе социјалне заштите врши се у сарадњи
са епидемиолозима и
прописаним инструкцијама.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Најмање угрожени током
ванредног стања
Током
пандемије
коронавируса, порасла је тражња за српским пољопривредним производима на
страном
тржишту,
изјавио је министар
Бранислав Недимовић. Извоз пшенице
и брашна у априлу
и мају био је 50 одсто већи него у исто време

прошле године, први
пут смо извезли јагњеће и говеђе месо
у УАЕ, а добили смо и
дозволу за извоз јабука у Индију. Повртари, мале млекаре и
пчелари старији од
70 година добијају
средства од државе,
а посебном мером
биће обухваћени и цвећари.

Инструмента за претприступну
помоћ
2021-2027 (ИПА 3).
ЕУ обезбеђује бесповратну помоћ за Западни Балкан и Турску од 14,5 милијарди
евра, за пројекте који
доприносе
спровођењу политичких,
економских и институционалних реформи.

Борба с вирусом још траје
Министар Златибор Лончар одржао
је састанак са руководиоцима установа
које збрињавају КОВИД-19 пацијенте.
„Сви заједно морамо
да наставимо да се
максимално
одговорно понашамо и
чинимо све како би
прелазак здравствених ус-

Нова зграда ватрогасноспасилачке чете у Лазаревцу
Министар Небојша
Стефановић отворио
је нову зграду ватрогасно-спасилачке
чете у Лазаревцу и
најавио изградњу и
нове полицијске станице у овом месту.
„Настављамо са опремањем и јачањем ка-

пацитета Министарства унутрашњих послова“, рекао је Стефановић, и још једном
се захвалио и полицајцима и ватрогасцима у целој Србији,
који су у борби против
коронавируса били на
услузи грађанима.

ПРАВДА

Сузбијање породичног
насиља

Поводом
Дана
сећања на жене
жртве насиља, Министарство
правде
указује да се системском борбом и
координираним радом свих надлежних
институција, заједно
са целим друштвом,
може смањити број случајева

насиља у породици.
Надлежни органи су
за 35 месеци примене
Закона о спречавању
насиља у породици
размотрили 141.529
случајева насиља, тужилаштва су предложила 50.990 хитних
мера, а судови усвојили 50.127 тих мера.

ФИНАНСИЈЕ

ЗДРАВЉЕ

Средства из програма ИПА 3
Министар Јадранка
Јоксимовић
упутила је званично обавештење надлежним
министарствима
и
институцијама, чиме
је почео процес израде ИПА програма
за 2021. и 2022. годину, који ће бити
финансирани из новог инструмента подршке,

да је Србија показала колико можемо
да будемо конкурентни када улажемо
у праве ствари и имамо визију. Иновативне делатности кључна су карика
за брз економски опоравак Србије, те
се планира и отварање Научно-технолошког парка у Нишу.

ПОЛИЦИЈА

танова на регуларан
режим рада протекао успешно и безбедно. Србија је у
борби против корона вируса остварила
значајан
резултат,
а сада желимо да
окончамо епидемију
без погоршања епидемиолошке
ситуације“, истакао је Лончар.

Министарски дијалог
земаља Западног Балкана
Министар Синиша
Мали учествовао је у
дијалогу између министара економије и
финансија држава чланица ЕУ, Западног Балкана и Турске, којем су
присуствовали и представници ЕК и Европске централне банке.

Наша земља добила је
похвале за економске
реформе, посебно за
резултате из 2019. и
мере које се спроводе.
Истакао је да се Србија, од свих земаља
које су представиле
програме,
показала
као најозбиљнија.

Новац за набавку опреме
Министарство привреде објавило је Јавни позив за доделу
бесповратних средстава за привредне
субјекте, у оквиру
Програма
подршке
малим и средњим предузећима, за набавку
опреме. Средства која

додељују предузећу
одређују се у односу
на број запослених:
један запослени може
добити до један милион динара, два до
пет запослених до 2,5
милиона, шест и више
запослених до пет милиона динара.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

1.000 станова нових
у Крагујевцу
Министарка Зорана
Михајловић обишла је
радове на изградњи
станова за припаднике служби безбедности у Крагујевцу, и
истакла да се завршава 216 станова у овом
граду и да је половина
већ продата. „У Крагујевцу ће се градити

близу 1.000 станова,
вредности 33 милиона
евра, док је вредност
свих станова, у седам
градова, више од 70
милиона евра. Биће
разматран предлог да
ове станове могу да
купе и здравствени и
просветни радници“,
рекла је Михајловић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Порука српском народу
у Црној Гори
Директор Канцеларије за КиМ Марко
Ђурић упутио је поруку српском народу и
православном живљу
у Црној Гори. „У име
оних који знају шта
значи бити прогоњен
и хапшен, шта значи
када вам заузимају
храмове и светиње,

у име српског народа са КиМ, желим да
упутим најснажнију
поруку солидарности,
слоге и подршке српском народу и православном живљу у Црној Гори. Уверен сам
да ће истрајати и да
ће сачекати боља времена“, рекао је Ђурић.
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Транспарент
захвалности

У организацији локалне самоуправе и уз подршку великог броја волонтера, подељени су пакети социјално
угроженим становницима и пензионерима са примањима нижим од 30.000 динара. Такође, обезбеђени су лекови социјално угроженом становништву. Волонтери
су грађанима делили заштитне маске. Асфалтирани су
путеви у Такову и Врелу. Завршава се изградња Зелене
пијаце, а почела је градња аква-парка и реконструкција
базена.

Омладинци ГО развили су транспарент у знак
захвалности председнику Александру Вучићу
за све што је урадио у
борби против корона
вируса. Активисти ГО

Подела заштитних маски

Производња
дезинфекционог средства

Дистрибуција дезинфицијенса

Локална самоуправа почела је да производи натријум-хипохлорит, а дезинфекционо средство добила су сва домаћинства, установе и привредни субјекти, као и Град Кикинда. Локална самоуправа
организовала је позивни центар где су се од старијих суграђана
прикупљале наруџбине за храну и лекове, а затим испоручивале на
адресе. Припремљени су пакети за пензионере са малим примањима. Поводом ускршњих празника, свако домаћинство добило је чоколадице и јаја. Свако домаћинство добило је и пакет са основним
намирницама.

3. Мало Црниће

Уређење фудбалског
терена
Активисти ОО, заједно са суграђанима, рашчишћавали су
фудбалски терен и простор око
њега да би се поново активирао фудбалски клуб који више
од деценије није активан. За све
кориснике новчане социјалне
помоћи, током ванредног стања,
обезбеђени су пакети са намирницама и средствима за хигијену.

4. Пожаревац

Донација медицинске
опреме
Активисти МО Лучица уредили су објекат на Запису у засеоку
Поповичићи. Поводом Дана жена,
чланови ГО делили су руже. У току
је асфалтирање улице Нова 1 у индустријској зони. Око 350 волонтера допремало је храну и лекове
најстаријим суграђанима и радило

у кол центру. Град је расподелио
пакете за више од 300 корисника
Народне кухиње. Живорад Ђурић
донирао је новчана средства за запослене на Инфективном одељењу
болнице. Општој болници и Дому
здравља донирана је медицинска
и заштитна опрема, обезбеђена
средствима привредних субјеката. Град је набавио ново возило за
Ватрогасно спасилачку јединицу.

5. Рача

Помоћ најстаријим
суграђанима
Током ванредног стања, наши
волонтери били су свакодневно
на располагању грађанима за куповину и помоћ. Реконструисан је
засеок Манђупа, у селу Поповић.
Најмлађи активисти ОО разговарали су са грађанима и делили
„СНС Информатор“. Реконструисан је пут Вишевац - Радуловац и
пут у радној зони „Запад“.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
10. Краљево

Волонтери
у служби грађана

2. Ада - Мол
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6. Неготин

Храна и лекови за суграђане
Трећу годину заредом, Општини су одобрена средства за финансирање мера популационе политике, овог
пута за замену дотрајале столарије на првој
згради вртића. У плану
је подизање ветрозаштитног појаса у насељу
Растока. Поводом Дана
жена, активисти ОО
поклањали су цвеће
суграђанкама и делили
„СНС Информатор“. Тим
волонтера свакодневно
је достављао намирнице и лекове најстаријим
суграђанима. Општина
је издвојила средства
за набавку нових контејнера, канти за смеће
и возила за уклањање
непрописно паркираних
аутомобила.
Достављање намирница пензионерима

7. Сремски
Карловци

Пакети за
пензионере
Млађи чланови ОО прикључили су се волонтерима
Црвеног крста и кол центру
Штаба за ванредне ситуације
и свакодневно помагали старијим суграђанима. Подељени су пакети помоћи пензионерима који имају примања
мања од 30.000 динара.

8. Врбас

ПОКЛОН ЗА МЛАДУ
БОКСЕРКУ
Активисти ОО разговарају са суграђанима на штандовима у сваком
месту, а поводом Дана жена делили
су цвеће суграђанкама. Чланови МО
Центар поклонили су боксерске рукавице Дајани Грмуши, чланици бок-

серског клуба „Чарнок“, а активисти
ОО донирали су телевизор Геронтолошком центру у Куцури, обезбеђен
из личних прилога. У блоку 44 асфалтиран је нови паркинг, а започети су радови на саобраћајници и
паркингу у пословној зони Исток.
Волонтери су припремили пакете
за пензионере са ниским примањима и социјално угрожене грађане.
Наставља се изградња канализације
у Бачком Добром Пољу и уређење
атарских путева. Министар Зоран
Ђорђевић предао је заштитна одела
Геронтолошком центру.

9. Петровац на Млави
И компаније донирале
пакете

Подељени су пакети најугроженијим становницима са евиденције Центра за социјални рад, а
Општина је организовала и доставу пакета за пензионере са ниским
примањима. Пакете су донирале и
бројне компаније.

учествовали су у акцијама помоћи социјално
најугроженијем становништву. Чланови ГО
поделили су 150 визира
Дому здравља и Општој
болници.

11. Шабац

Пакети са намирницама
Омладина ГО очистила је дивље депоније
поред Церског ободног канала у МЗ Јевремовац. Чланови ГО уручили су стотину пакета са
намирницама најугроженијим суграђанима,
које су обезбедили из сопствених средстава.
Помоћ је уручена Општој болници и Ветеринарском специјалистичком институту.

12. Кула

Обезбеђена заштитна опрема
Поводом Дана жена, активисти ОО честитали су
суграђанкама празник. После увођења ванредног
стања, оформљен је кол центар, а велики број волонтера пријавио се да помогне. У свим насељеним
местима дезинфикују се јавне установе. Општина је
обезбедила средства за куповину заштитне опреме
и пакета за пензионере са малим примањима. Председник Општине Дамјан Миљанић најавио је помоћ свим грађанима који су од увођења ванредног
стања остали без посла. Општина је купила и куће
за две породице. На Вашаришту се гради базен. Почела је да ради прва електронска пијаца, а креће и
реконструкција пута Кула - Врбас.
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13. Србобран

Лекови и намирнице
за најстарије
Активисти ОО делили су цвеће суграђанкама поводом Дана жена. Волонтери Штаба
за ванредне ситуације поделили су више од
2.000 пакета за пензионере и 300 пакета за
социјално угрожене грађане. Захваљујући
донаторима, пољопривредници су добили
семе кукуруза и соје и вештачко ђубриво. У
свим месним заједницама радио је кол центар, а волонтери су набављали намирнице и
лекове најстаријим суграђанима.
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СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије
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14. Опово

Помоћ пензионерима у куповини
Синхронизованом акцијом у
сва четири места дистрибуирани су пакети за пензионере чије
су пензије ниже од 30.000 динара. Акција „Отворена врата“
добила је нову форму и сада је
„Отворени телефон“, где грађани заказују телефонски разговор, а председник Општине др
Зоран Тасић зове их у заказано

време. Комунално предузеће дезинфиковало је улице, а дезинфекциона средства редовно се
деле грађанима. Такође, започето је третирање ларви комараца
и кошење траве. Продавнице су
биле отворене за пензионере у
складу са мерама, а волонтери су
помагали у куповини. Редовно су
дељени пакети за бебе.
Пакети са намирницама стигли су до наших пензионера
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СНС ПАНОРАМА
15. НИШ

Пријем
грађана
Поводом Дана жена, чланови
ГО делили су дамама цвеће на 17
локација. Пријем за грађане организовали су повереник Звездан
Миловановић и Драгана Сотировски.

16. ЦРВЕНИ КРСТ

У сусрет грађанима
Чланови Уније младих разговарали су са суграђанима и
делили страначки материјал.
Чланови Савета за здравство
наставили су акцију „У сусрет
грађанима“, обиласком мештана Паљине, Мезграје, Горње
Топонице и насеља 12. фебруар.

17. ГАЏИН ХАН
Посета Доњем
Драговљу

Чланови ОО посетили су
једну од најстаријих становница Заплања, која пуни 97
година, а поводом Дана жена
делили су руже дамама. Посетили су и село Доње Драговље, где је потребно санирати
улице и у ромском насељу побољшати снабдевање водом и
струјом.

18. ПАЛИЛУЛА
Представљање
кандидата
за одборнике

На платоу код пијаце упознали смо грађане са нашим кандидатима за одборнике. Активисти
Савета за здравство посетили су
мештане Чокота.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
19. НИШКА БАЊА

Подела „СНС Информатора“
Чланови ОО делили су страначки материјал и „СНС Информатор“.

20. МЕДИЈАНА

Књижевно вече
Обележили смо Светски дан
књиге и за 150 пензионера организовали књижевно вече и сусрет с писцима.

21. ПАНТЕЛЕЈ
Предаја листе

Предали смо 950 потписа
подршке грађана листи „Александар Вучић - За нашу децу“, за кандидате за одборнике Скупштине
ГО Пантелеј.

дезинфекције улица. Општина је
обезбедила пакете са намирницама и средствима за хигијену за
пензионере са примањима мањим
од 30.000 динира и за социјално
угрожене становнике. Дезинфиковане су јавне површине и установе.
Чланице удружења жена шиле су
памучне маске за здравствене раднике, полицајце, волонтере...

25. Бач

Мед за најстарије

28. Кикинда

Дезинфекција јавних
површина

Савез пчеларских организација Србије покренуо је акцију
прикупљања меда и пчелињих
производа за најстарије суграђане. Дезинфиковане су
зграде и јавне површине, и подељена су средства за дезинфекцију грађанима. Волонтери

су учествовали у припреми
пакета за све пензионере чија
пензија не прелази 30.000
динара. Пензионерима су подељене и заштитне маске и рукавице. Започела је изградња
паркинга испред Дома здравља
у Бачком Новом Селу.

26. Суботица

намирнице. Обезбеђена је услуга
помоћи у кући и дезинфекционо
средство за све установе и зграде.
У току је изградња спа центра и
аква-парка на Палићу, обнова Позоришта и Зелене фонтане.

Донација маски,
намирница,
дезинфицијенаса
Дезинфиковане су све јавне
површине. Издвојена су средства
за набавку пакета пензионерима
са најнижим примањима. На иницијативу градоначелника Богдана
Лабана, у Бајмоку је почела производња средстава за дезинфекцију
јавних површина. Познати добротвор Живорад Ђурић донирао
је новчана средства Инфективном
одељењу болнице. Министарство
државне управе и локалне самоуправе доделило је средства за
набавку противградних ракета.
Бројни привредни субјекти донирали су новац, постељину, ћебад,
маске, дезинфекциона средства и

27. Ковин

Поклони за пензионере
Активисти Другог МО одржали
су штанд у Ковину, разговарали са
суграђанима и делили „СНС Информатор“. Чланови Уније пензионера обишли су једну пензионерку
и једног пензионера, и однели им
пакете, личну донацију чланова.
Поделом цвећа суграђанкама, обележили смо Дан жена. Активисти
ОО су за време ванредног стања
помагали старијим суграђанима,
разносили пакете и помагали око

Поводом Дана жена, чланови ГО
уручивали су поклоне суграђанкама у Kикинди и Башаиду. Уручено
је 127 уговора студентима који су
остварили право на стипендију
(8.500 динара месечно). Локална

29. Бојник

Спортски терени
Асфалтиран је спортски
терен у Кацабаћу, а следи
изградња терена у Црквици,
Горњем Брестовцу и Драговцу. У Горњем Бријању завршава се увођење воде за
пиће домаћинствима.
самоуправа успоставила је позивни Центар за помоћ старијим суграђанима у набавци намирница
и лекова, у чији је рад био укључен велики број волонтера. Свакодневно се дезинфикују путеви,
тротоари, стамбене зграде, јавне
установе, јавне површине испред
пошти, банака, продавница, тргови, најфреквентније локације у
граду и свим селима. Подељено
је 8.500 пакета помоћи пензионерима чија су примања нижа од
30.000 динара. У хали СЦ „Језеро“
велики број волонтера учествовао

22. МЕРОШИНА

Руже за суграђанке
Пријем грађана организовала је чланица ГО СНС др Сања
Стајић. Активисти ОО, поводом
Дана жена, поклонили су руже
житељкама Мерошине.

23. СВРЉИГ

Заједно на изборима
Српска напредна странка и Уједињена сељачка странка наступиће на заједничкој листи „Александар Вучић - За нашу децу“ на
локалним изборима.

24. АЛЕКСИНАЦ

Поклони за даме
Руководство и омладина ОО,
код градске фонтане, пригодним
поклонима и ружама честитали
су суграђанкама 8. март.
је у паковању пакета.

30. Мали Иђош

Телевизор на поклон
Чланови ОО учествовали су у
подели хуманитарних пакета најугроженијим суграђанима и пензионерима, и свакодневној подели
оброка социјално угроженим комшијама, а подржали су и акцију поделе рукавица, маски и дезинфекционих средстава. Дезинфиковане
су све јавне површине. Одржавани
су редовни разговори са грађанима путем телефона. На иницијативу ОО, поклоњен је телевизор
социјално угроженој породици. У
сва три МО организовани су штандови поводом Дана жена и дељено је цвеће. У парку у Ловћенцу
посађено је дрвеће.

31. Трстеник

Канистри на десет
локација
У граду и свим селима постављени су канистери са којих су
грађани точили средство за дезинфекцију. Руководство Општине обезбедило је првих 1.000
пакета помоћи за најугроженије
становнике. Подељени су и пакети пензионерима са пензијама
мањим од 30.000 динара. Такође,
подељен је велики број садница
воћа. Волонтери су делили визире радницима у продавницама,
апотекама и пумпама, а акцију су
подржале „Наменска“ и „ХЦП“.

32. Чока

Разговор са
суграђанкама
Поводом Међународног дана
жена, активисти ОО разговарали су са суграђанкама и уручили

цвеће. Активисти ОО константно су учествовали у спровођењу
мера ради спречавања ширења
Ковид-19. Били су на услузи суграђанима старијим од 65 година
и онима који су били онемогућени
да врше свакодневне активности.
Суграђанима слабијег имовинског
стања дељени су пакети са храном
и хигијенским средствима.

33. Тител

70 волонтера
обилазило суграђане
У складу са одлукама Штаба
за ванредне ситуације, сви МО
организовали су се како би помогли најстаријим суграђанима.
Оформљен је кол центар у сваком
насељеном месту, а на терену је
било око 70 волонтера који су
пензионерима носили намирнице, средства за хигијену и лекове.
Општина је поделила пакете пензионерима са примањима нижим
од 30.000 динара.

34. Сремска
Митровица

Помоћ Кикинди и
Ваљеву
При Канцеларији за младе оформљен је кол центар намењен
старијима од 65 година. Радници
ЈКП „Комуналије“ дезинфиковали
су све јавне површине. У Црвеном
крсту подељени су, у више наврата, пакети за кориснике услуга
Народне кухиње. Месарама, пекарама и продавницама подељена су
средства за дезинфекцију и маске.
Редовно су дељена дезинфекциона средства на бази хлора. Сремска Митровица помогла је Кикинди и Ваљеву са дезинфекционим
средствима и заштитном опремом.
Подељени су пакети пензионерима са најнижим примањима.
Чланови Савета МЗ Кузмин дезинфиковали су цело село. Посађене
су саднице дрвећа и цвећа у парковима, и обновљене клупе. Обновљен је Споменик погинулим
борцима у Мачванској Митровици. Председник Александар Вучић
положио је венац поводом Дана
сећања на жртве Јасеновца.

35. Ваљево

Дезинфекција улица
Град и Центар за интеграцију
Рома спроводе пројекат укључења Рома на тржиште рада и у
друштво. Председник Александар
Вучић посетио је фабрику наменске индустрије „Крушик“ и разговарао са руководством. Градска
управа успоставила је рад Ситуационог центра, који је отворен за
позиве суграђана 24 сата. У борби
против ширења вируса, ЈКП дезинфикује улице. Подељени су пакети
пензионерима са ниским пензијама и деци палих бораца.

36. Пирот

Кол центар и волонтери
На Међународни дан жена,
функционери ОО делили су руже
дамама на више локација. После
увођења ванредних мера, Унија
младих формирала је кол центар
који је контактирао наше најстарије чланове и симпатизере, и добио информације о најпотребнијим
стварима, које су им и достављене.
Активисти Уније младих помажу
старима, болеснима и немоћнима.

37. Велика Плана

Сервис за достављање
намирница и лекова
Током марта асфалтирано је
десетак улица у Великој Плани,
Старом Селу и Марковцу. Поводом Дана жена, суграђанкама смо
делили поклоне. Локална самоуправа доделила је и 187 стипендија студентима и ученицима. Дом
здравља добио је ново санитетско
возило. Поводом ванредног стања,
Општина је отворила сервис за
достављање намирница и лекова
старачким домаћинствима, осо-

Багљашу. Градоначелник Чедомир
Јањић и заменик Саша Сантовац
разговарали су у позивном центру
Градске управе са волонтерима
о раду током ванредног стања.
Представници Града и Спортског
савеза посетили су спортске легенде које су, због година, у кућној
изолацији, и уручили им пакете.
Пензионери са примањима нижим
од 30.000 динара добили су пакете са намирницама. Кинеска компанија „Линглонг тајр“ поклонила
је Градској и Полицијској управи
два пакета заштитних маски.

40. Ужице

Тим за помоћ
најстаријима
У Народном музеју отворен је
реконструисани легат Михаила
Миловановића, првог ужичког
академског сликара. Град и Министарство без портфеља за демографију и популациону политику потписали су уговор о додели
средстава Ужицу. Услед кризе
изазване корона вирусом, формиран је тим за помоћ најстаријим
суграђанима, а најугроженијим

38. Лесковац

Волонтерски центар
Дезинфиковани су прилази
здравственим установама и јавне
површине у свим местима. Формиран је волонтерски кол центар,
а млади волонтери давали су суграђанима информације и снабдевали их лековима и намирницама. Подељени су пакети свим
пензионерима са примањима нижим од 30.000 динара. Активисти ГО разговарали су са суграђанима и подржавали хуманитарне
акције. Члан Председништва СНС
Небојша Стефановић, у друштву
бама са посебним потребама и
хроничним болесницима. У свакој
МЗ дељене су маске и средство за
дезинфекцију, а лицима слабијег
материјалног стања и пакети. ЈКП
свакодневно дезинфикује јавне површине. Настављени су радови на
путевима у Великој Плани, Милошевцу, Крњеву, Доњој Ливадици,
Старом и Новом Селу, Лозовику…
У току је поплочавање олимпијског
базена у Великој Плани, у Великом Орашју завршена је фасада на
Дому културе, а у Милошевцу реконструише се кров Дома културе.
Обележен је Дан Општине.

39. Зрењанин

Пакети за спортске
легенде
Наставља се обнова саобраћајница, а путари су ангажовани у
Игманској и Железничкој улици.
Асфалтиран је коловоз у Мостарској улици и у Ивана Тургењева на

председника ГО Горана Цветановића, посетио је старијег Лесковчанина и разговарао са омладином. Захваљујући председнику
Александру Вучићу и Влади Србије, пацијентима је на располагању седам респиратора, више од
10 монитора, фиксни и мобилни
рендген апарат… У центру града,
на две локације, постављени су
канистери са натријум-хипохлоритом. Пакете је добило 25.053
пензионера и 2.200 корисника
социјалне помоћи.
породицама подељени су пакети.
Из братског града Харбина стигла
је помоћ у медицинском материјалу. После паузе због увођења ванредног стања, настављени су радови на 28 градилишта. У оквиру
програма Удружимо се електронским гласањем, Ужичани су изабрали да се реконструише Мали
парк и изгради дечије игралиште
на Мегдану.

41. Пландиште

Разговор са грађанима
Чланице Уније жена ОО и
МО Барице учествовале су на
манифестацији поводом традиционалног румунског празника.
Активисти ОО разговарали су
са грађанима на штандовима,
а поводом Дана жена даривали су даме цвећем. Председник
Општине Јован Репац, заједно са
волонтерима, делио је пакете помоћи пензионерима и социјално

угроженим грађанима, заштитне
маске и средства за дезинфекцију.
Репац је обишао Велики Гај, где се
гради капела и санира школа. У
току је уређење зелених површина и банкина, уклањање растиња
и санација ударних рупа. Редовно
се дезинфикују јавне површине и
установе.

42. Свилајнац

У служби грађана
Чланови ОО обилазили су старије особе и помагали у снабдевању храном и лековима. Активисти су из личних средстава купили
намирнице и средства за хигијену
социјално угроженим породицама. Наш одбор није се сложио са
предлогом председника Општине
да Дом ученика буде претворен
у карантин. Jављали су нам се
грађани који су изузети са списка
за општинску хуманитарну помоћ
у храни и хемијским средствима,
јер нису симпатизери ГГ која је на
власти. Имали смо вандалски напад на наше страначке просторије.

43. Панчево

Школа поклонила
визире болници
Председник Александар Вучић
присуствовао је почетку радова
на изградњи фабрике немачке
компаније „Бросе“ и поручио да
је то једна од најбољих ствари
која се Србији догодила у последњих 50 година. Машинска
школа донирала је 150 заштитних
визира Општој болници, а у израду заштитне опреме укључили су
се професори и ученици. Пакете
са намирницама добило је 13.600
грађана старијих од 65 година,
са примањима нижим од 30.000
динара. Град и села редовно се
дезинфикују, а покренута је производња натријум-хипохлорита.
Волонтери у свим МЗ помажу
најугроженијим становницима.
Град је склопио уговоре о јавноприватном партнерству у области
изградње путева, јавног превоза
и осветљења.

44. Аранђеловац

Борба против вируса
Више од 120 волонтера и запослених у локалној самоуправи помагали су суграђанима
старијим од 65 година и онима
којима је помоћ била потребна.
Организован је кол центар и испоручено је више хиљада пакета
хуманитарне помоћи свим пензионерима са примањима нижим од
30.000 динара. Радници комуналне службе свакодневно су дезинфиковали јавне површине. Активисти ОО организовали су штандове поводом Дана жена. Почиње
реконструкција Опште болнице и
помоћних зграда. Завршен је нови

20 | СНС ИНФОРМАТОР 84/2020

мост у МЗ Босута, на месту срушеног у елементарним непогодама.

45. Осечина

Помоћ становништву
Активисти ОО су као волонтери
Црвеног крста помагали најугроженијим становницима. Поводом
Дана Општине, положени су венци
на споменик Браћи Недић. Радници
ЈКП дезинфиковали су јавне површине и поправљали путну мрежу.

46. Прибој

Нова фабрика
Волонтери су дистрибуирали
1.000 пакета помоћи за социјално
најугроженије становнике, а затим
и пакете за пензионере са примањима испод 30.000 динара и особе са

инвалидитетом. Почела је са радом
амбуланта у Сјеверину и поправљен је макадамски пут до Прибоја.
Општина је делила дезинфекционо
средство грађанима, а дезинфиковане су улице и јавне површине.
Војска Србије два пута је повећала
набавке у „ФАП Корпорацији“, рекао је министар одбране Александар Вулин, који је обишао производњу у Прибоју. У наш град стигла
је немачка инвестиција, фабрика аутомобилских делова, у којој ће бити
запослено 400 радника.

47. Ириг

Дезинфекција у свим
местима
Постављени су резервоари са дезинфекционим средством које сви
грађани могу бесплатно наточити.

ИНТЕРВЈУ
Дезинфиковане су улице у свим насељеним местима. Подељени су пакети помоћи за пензионере са примањима мањим од 30.000 динара.

48. Сомбор

Подршка старијима
од 60 година
Градоначелница Душанка Голубовић, у оквиру акције „Отворени дан“,
разговарала је са мештанима Гакова
и Растине. Поводом Дана жена, отворена је изложба „Знамените жене
сомборске“. Министарство државне управе и локалне самоуправе
доделило је Сомбору средства за
санацију зграде Жупаније. Како би
се омогућило старијим суграђанима
да остану у домовима, Град и Црвени крст формирали су Волонтерски
центар за подршку. Град је дезин-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
фиковао угоститељске објекте. Подељени су пакети за пензионере са
пензијама нижим од 30.000 динара
и за социјално угрожене суграђане.
Почела је изградња водоводне мреже у Дорослову. Градоначелница
Голубовић обишла је радове на изградњи пута Стапар-Сивац и реконструкцији старог кружног тока.

49. Нови Пазар
Санација путева

Мештани села Осоје добили су
нови асфалт до кућа. Завршава се
парк у склопу Спортско-рекреативног центра. Радници ЈКП наставили су да изграђују фекалну
канализацију у насељу Паричко
брдо и да санирају оштећене путеве у Вареву и Видову. Саниран је
пут и у Побрђу.

50. КОСОВСКА МИТРОВИЦА

53. ЛЕПОСАВИЋ

Помоћ угроженима

Помоћ од Старе Пазове

60. Нови Сад

Активисти
волонтери
Поводом Дана жена суграђанкама
је подељено 7.000 ружа и 1.700 орхидеја. У свим месним одборима делили
смо „СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима. Сви наши активисти, од избијања епидемије, помажу
нашим најстаријим суграђанима на
терену. Градоначелник Милош Вучевић обишао је радове на асфалтирању
улица у Степановићеву и Удружење
жена „Лазарице“, које ће добити своје
просторије.
Милош Вучевић обишао је радове на асфалтирању улица у Степановићеву

61. РАНИЛУГ

Намирнице и лекови за комшије

Волонтери свакодневно обилазе старачка домаћинства, набављају
лекове и намирнице. Председник Зоран Тодић уручио је социјално
угроженим породицама пакете са средствима за хигијену. Редовно се
дезинфикују јавне установе и јавне површине. У насељу Камен, 12 ромских породица добило је намирнице и средства за хигијену. Пакете помоћи поделили смо и бошњачким породицама у селима Рватска, Kаљин
и Врбе. Помоћ је достављена у 72 села. Обезбеђена је заштитна опрема
за Дом здравља, захваљујући братској Општини Стара Пазова.

установе. Волонтери снабдевају
најстарије суграђане лековима.

54. ШТРПЦЕ

Производња маски

Организована је дезинфекција установа, улица, зграда, продавница, апотека…
Факултет техничких наука
израдио је заштитне визире
за медицинско особље. Уручена је помоћ пензионерима
и социјално угроженим лицима. Постављени су бидони за
дистрибуцију дезинфекционих средстава на 13 локација.
Градоначелник Горан Ракић
уручио је заштитну опрему

51. КОСОВСКА
КАМЕНИЦА

Таблети за онлајн
наставу
Доставили смо маске, рукавице и
намирнице угроженим породицама.
Хроничним болесницима дистрибуирали смо лекове, храну и средства
за хигијену. Све јавне установе и
продавнице добиле су заштитне
маске, које ради Удружење хуманих
жена. ОШ „Десанка Максимовић“
донирала је 450 сапуна за старије
мештане. Радници Гимназије шили

и дезинфекциона средства
радницима КБЦ, Дома здравља, ЈКП… Студенти и професори Машинског факултета
у Београду донирали су 300
заштитних визира КБЦ. Обезбедили смо заштитна одела
за Завод за јавно здравље и
Здравствени центар. За социјално угрожене набављено
је 1.000 гајбица јаја. Гради се
зграда за социјално угрожене
породице.
су маске. Волонтери су уручили
намирнице сестринству манастира
Успења Пресвете Богородице. Ученици Гимназије у Бољевцу, Бушинци и Стрезовцу добили су таблете
за онлајн наставу.

52. ОРАХОВАЦ

Маске и рукавице
Достављене су маске и рукавице амбулантама у Великој Хочи
и Ораховцу, које је обезбедила
Канцеларија за КиМ. Редовно се
дезинфикују јавне површине и

Дезинфикован је Дом здравља у Драјковцу, као и јавне установе и површине. Волонтери
снабдевају најстарије суграђане
намирницама и лековима. У Дому
културе „Свети Сава“ отпочела је
производња заштитних маски.

55. ПРИЗРЕН

Пензије, лекови,
намирнице
Волонтери достављају намирнице најстаријим суграђанима.
Мештанима из Средске и Драјчића донели су и пензије и лекове.

56. ГЊИЛАНЕ

Музика за здравствене
раднике
У циљу пружања помоћи старачким домаћинствима, активирали су се волонтери у свим насељима. Неопходне намирнице
однели су и у манастир Драганац.
Старијим и угроженим мештанима достављали су лекове, маске
и дезинфекциона средства. У
свим местима дезинфиковане су
јавне површине и установе. Ученици Музичке школе свако вече

свирају за здравствене раднике.
Више кројачких радњи и појединаца шије маске.

57. ВУЧИТРН

Заштита за медицинске
раднике
Волонтери мештанима деле намирнице, а редовно се спроводи
дезинфекција јавних површина.
Поделили смо лекове и хигијенске
пакете за 180 угрожених породица. Обезбедили смо заштитну опрему за медицинске раднике.

58. СРБИЦА

Пакети за монахиње
Монахињама у манастиру Девич достављени су пакети хране, а
за пензионере са малим пензијама
обезбеђују се пакети са намирницама и хигијенским производима.

59. ЗВЕЧАН

Обилазак самачких
домаћинстава
Волонтери редовно обилазе самачка домаћинства и снабдевају их
намирницама и лековима, и достављају пакете са храном и средствима за хигијену. Допремљене су и
пелене за децу и одрасле. Свакодневно су дезинфиковане улице,
институције, зграде… Медицински
тим Рајске Бање обилазио је старије

Волонтери Омладинског савета делили су намирнице и лекове најстаријим суграђанима. Општина је обезбедила 110 пакета хране за најугроженије породице. Градоначелник Владица
Аритоновић уручио је Дому здравља инхалаторе, глукометре,
апарате за мерење крвног притиска и заштитну опрему, донацију ХО „Здравље - Божури“. Дезинфиковане су улице и јавне
установе, подељена су средства за заштиту и дезинфекциона
средства.
од 65 година у планинским насељима МЗ Бањска. Обезбедили смо пакете за самачка лица и социјално
угрожене породице. Посредством
донатора из Ниша, обезбеђено је
100 заштитних визира. Општина
Стара Пазова упутила је постељине, визире и заштитна одела, маске
и рукавице.

62. ИСТОК

Обилазак најстаријих
Волонтери редовно обилазе
старије и социјално угрожене
мештане, и снабдевају их намирницама и лековима.

63. ВИТИНА

Дезинфекција јавних
површина
Редовно је вршена дезинфекција јавних површина и установа.
Достављени су лекови и намирнице самачким домаћинствима.

64. КЛИНА

Намирнице
за најстарије
Чланови Штаба за ванредне ситуације обилазе старије мештане
и достављају неопходну храну.

65. ЛИПЉАН

Волонтери на терену
Волонтери су посетили најстарије мештане и угрожене породице, и однели им намирнице,
хигијенска средства, маске и рукавице.

66. ЗУБИН ПОТОК
Свакодневна
дезинфекција

Општина, у сарадњи са Заводом за јавно здравље Косовска
Митровица, дезинфикује улице и
улазе зграда. Волонтери прелазе десетине километара како би

67. ГРАЧАНИЦА

Набавка
респиратора

70. НОВО БРДО

Подела јаја
пред Васкрс

Радници јавних служби редовно дезинфикују јавне површине и установе, а волонтери
носе намирнице и лекове најстаријим мештанима. Општина је
набавила респиратор за КБЦ у
Грачаници. Подељени су пакети
са средствима за хигијену и намирницама. Поводом Васкрса,
Општина је поделила 6.000 јаја
угроженим породицама. Четинари и цвеће засађени су у школским двориштима

поделили помоћ најугроженијим
грађанима. Грађани могу да преузму средство за дезинфекцију из
цистерне, у центру. Подељени су
пакети пензионерима са ниским
пензијама и социјално угроженим породицама. Обезбедили
смо пакете за децу са посебним
потребама и за породице ратних
војних инвалида и ветерана. Набавили смо заштитну опрему за
Дом здравља.

68. КОСОВО ПОЉЕ

Храна за најугроженије
Волонтери из Косова Поља,
Липљана и Приштине обезбедили
су храну најстаријим суграђанима. Волонтери свакодневно обилазе мештане и достављају храну
и лекове.

69. ОБИЛИЋ

Обилазак старих
и болесних
Волонтери обилазе социјално
угрожене мештане и хроничне
болеснике. Доставили смо лекове и поделили пакете угроженим

Градоначелник и волонтери посетили су више старачких домаћинстава и уручили
намирнице и лекове. Ромским
породицама из Прековца подељене су намирнице, средства за хигијену и дезинфекцију. Редовно се дезинфикују
јавне површине и установе.
Пред Васкрс, подељена су офарбана јаја социјално угроженим мештанима.
суграђанима. Обезбедили смо
средства за дезинфекцију и дезинфиковали јавне површине и
установе.

71. ПЕЋ

Лекови за хроничне
болеснике
Волонтери свакодневно обилазе мештане и достављају лекове
и намирнице. Штаб за ванредне
ситуације редовно дезинфикује
јавне површине. Делили смо заштитне маске и рукавице, као и
пакете угроженим породицама.
Набавили смо лекове за хроничне
болеснике.

Наставак на 26. страни

СНС ПАНОРАМА
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ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ
Барајево

Бранислав Ђурић

Вождовац

Бојана Јакшић
Активно се бави страначким
радом осам година, потпредседница је и секретар МО Бели
Поток. Свакодневно је на терену са грађанима и неуморно се
бори за свој крај и улицу. Дипломирани је економиста.

Врачар

Сања Тадић
Дипломирани економиста и
једна од највреднијих активисткиња. Координирала је радом
волонтерског кол центра у време ванредног стања, а нарочито се истакла у помоћи најстаријим комшијама.

Гроцка

Слободан Николић
Активан је члан од 2012. године
и свим срцем је уз своју странку. Одан је члан МО Лештане и
не пропушта ниједну страначку
акцију. Бивши је спортиста.

Звездара

Драгана Митровић
Дипломирана правница, рођена
у Призрену, и чланица странке
од оснивања. Страначку активност започела је у Косовској
Митровици, а по доласку у Београд постала је део МО Ћирило и Методије.

Земун

Андријана Кукољ
Чланица СНС од оснивања и заменица секретара ОО. Од 2009.
до 2014. године била је одборница у СО Земун. Свакодневно се
бави страначким радом. Дипломирани је инжењер менаџмента.

ДИГИТАЛНИ МИТИНГ

Боримо се за будућност,
да Србија настави да расте

ГРАД БЕОГРАД

Бранислав има 73 године и
члан је СНС-а од оснивања.
Координатор је Уније пензионера и организатор бројних
дружења, излета и трибина за
пензионере. Редовно учествује у страначким догађајима.
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П

рвим онлајн скупом, на којем се
председник Александар Вучић обратио из
студија грађанима који су
га пратили преко својих
рачунара и телефона, а
које је он могао да види
на великом броју екрана,
што је до сада невиђено у
Србији, Српска напредна
странка почела је изборну
кампању „За нашу децу“.
Председник Вучић је на
дигиталном митингу поручио грађанима да Србија
расте, после година пропадања, и да су пред нама
избори на којима не смемо
да пропустимо прилику
да наставимо даље, у будућност какву можемо да
имамо.
„То није избор између политичких странака, између
напредњака,
радикала,
демократа, либерала, или
других, то су много важнији
избори. То су избори у
којима одлучујемо о будућности наше деце“, поручио
је он.
Истакао је да грађани
одлучују хоће ли земљу
брзог опoравка, да се крене још сигурнијим кораком
у будућност, или да се врате у прошлост у којој нисмо имали план ни програм,
у којој су затварали фабрике, у којој
пензионери нису били сигурни хоће
ли бити новца за исплату пензија, у
којој деца нису имала будућност.
„За нас је важно да то није избор
некога ко ће да седне у фотељу, већ
за план, визију, за Србију будућности
у којој желимо да оставимо место за
нашу децу, у којој смо сигурни да ће
имати будућност, да ће моћи да се
запосле, раде вредно, али и живе од
напорног рада“, рекао је Вучић, обраћајући се великом броју грађана
који су се преко друштвених мрежа
и „Zoom-a“ укључили у његов говор.
Указао је да је током кризе, кроз
коју смо сви прошли, било очигледно
какве би последице биле да није било

улагања у здравство, да се није радило на обнови болница и унапређењу
услова за лечење, поручујући да то не
сме да буде крај инвестирања. Приметио је и да се ствари у Европи и свету
мењају невероватном брзином, па они
који су били вреднији убрзано престижу оне који су се уљуљкали.
„Невероватно је којом брзином се
дешавају промене. Неке земље су
одскочиле у Европи, многе падају,
а Србија расте после много година
и деценија пропадања. Не смемо да
пропустимо прилику, морамо да наставимо, да учинимо све што можемо
да Србија настави да расте“, поручио
је председник Вучић.
Приметио је да смо навикнути да будемо успешни у спорту, али као да смо

мислили да нисмо способни за економски напредак и да не можемо да напредујемо брзо као други.
„Морамо да верујемо у себе. Верујем у вас, вашу енергију, рад и
труд, верујем у Србију и сваког
човека и знам да можемо да будемо бољи од других. Показали смо
то и можемо да наставимо. Многи
прогнозирају да ће Србија најмање
да осети кризу услед пандемије и
да ће имати најмањи пад. Обећавам
вам и заједно то можемо - да ову годину завршимо у плусу и да будемо
убедљиво најбољи у Европи. Молим
вас да не говорите више да не можемо и да су сви други бољи, јер
они то нису, посебно када смо ми
дисциплиновани и када имамо пош-

тене људе који имају план и
визију“, истакао је председник Србије.
Рекао је да су три ствари
у наредном периоду најважније: здравство, образовање
и инвестиције, које ће се
подстицати како би се градила земља и људи враћали
из иностранства, јер овде
виде перспективу. Подсетио
је и на нападе политичких
противника и на то да је на
њих оћутао, не зато што није
имао шта да каже, већ зато
што је неупоредиво важније
говорити о будућности него
о прошлости.
„Знају људи ко је ко, већ
су све видели и разумели.
Нека нас вређају и нападају нам децу, ми морамо
да покажемо како изгледа
пристојна и модерна Србија,
Србија будућности. Да бисмо били јаки, да бисмо могли да напредујемо, морамо
да будемо уједињени око
кључних циљева, да знамо
да желимо боље здравство,
образовање, да смо сагласни да треба да градимо
пруге и путеве, да будемо
уједињени око виталних државних интереса. Ако смо
уједињени, сви грађани Србије, све можемо и нико не
може да нас победи“, рекао
је Вучић.
Додао је да грађани сада бирају
да ли ће прошлост или будућност, а
да ће Србија, која је економски јача
и уједињена, лакше помоћи Србима на KиМ, у Црној Гори, Републици Српској, свуда где живе и где су
им права угрожена. Рекао је и да се
ужелео енергије присталица, јер је у
претходном периоду навикао да слуша увреде и псовке, и истакао да му
много значи подршка.
„Значи ми подршка и то што ћемо
заједнички да радимо у наредних
35 дана и позивам вас да се боримо
заједно, снажније и јаче него што смо
се икада борили, јер се боримо за будућност Србије и нашу децу“, закључио је он.

ГРАД БЕОГРАД
Лазаревац

Катарина Марковић
Чланица странке од 2009. године, дипломирани економиста и одборник у CО Лазаревац од 2012. до 2016, када је
постала чланица Већа.

Младеновац

Mилица Ивановић
Милица (91) најстарији је члан
странке у Младеновцу, подржава председника Александра
Вучића и није пропустила ниједан страначки скуп. Активна је
у Унији пензионера.

Нови Београд

Ивана Џавић
Дипломирани културолог, чланица фондације „За српски
народ и државу“, посвећена
преданом раду на терену, нарочито помоћи социјално угроженим становницима.

Обреновац

Александар Арсеновић
Српској напредној странци
приступио је 2009. године, показао је истрајност, неуморни
рад и љубав према странци. Године 2016. изабран је за одборника СО Обреновац.

Палилула

Нина Апостоловић
Активан је члан ОО, матурант
Друге економске школе, а у
слободно време тренира и
помаже најстаријим суграђанима.

Раковица

Милена Гмитровић
Активна чланица СНС са високим образовањем из области
економије. Посвећено учествује у свим страначким активностима.

24 | СНС ИНФОРМАТОР 84/2020

ИНТЕРВЈУ

СНС ИНФОРМАТОР 84/2020 | 25

БРИГА О ГРАЂАНИМА

ИНТЕРВЈУ

Остајемо овде и радимо за Србију
ГРАД БЕОГРАД
Савски венац

Адам Ђурђевић
Дипломирани
економиста,
тренутно
на мастер студијама.
Члан је МО Дедиње
и један од младих лидера који је у страначке активности унео нову енергију.

Чукарица

Зорица Урошевић
Председница
МО
Сремчица 1, који бележи најбоље резултате у ГО Чукарица.
Одлично сарађује са
активистима и има
изврсне
организационе способности.

Сурчин

Милица Гојковић
Секретар ОО СНС
Сурчин,
чланица
странке од оснивања, прати све акције одбора, са осмехом дочека сваког
новог члана странке.

Стари град

Никола Лазић

М

ладе наде Српске напредне
странке, Оља Петровић из Пирота (мастер правник, 1990) и
Лука Кебара са београдске Чукарице
(дипломирани политиколог, мастер
менаџер безбедности, 1994) завршили
су обуку на Академији младих лидера,
у оквиру Фондације за српски народ и
државу СНС, и нашли су се на високим
местима на листи кандидата за народне посланике „Александар Вучић - за
нашу децу“. Они за „СНС Информатор“
говоре о обуци коју су прошли и плановима за даљи рад, а на питање због
чега су решили да приступе Српској напредној странци, одговарају:
Оља: Србија је пре неколико година
била пред банкротом и са четвртином незапосленог становништва. Са доласком
Александра Вучића и СНС-а, кренула је
путем развоја, почела је да напредује и
гради јаке и пријатељске међународне
односе. Још током студирања видела сам
да уз Александра Вучића идемо ка бољој
будућности, нисам желела да останем
посматрач, желела сам да се укључим и
помогнем својим радом и трудом.
Лука: На лето 2017. године прикључио сам се Српској напредној странци
зато што сам у њој препознао људе који
се истински боре за нашу земљу. Као
млад политиколог, анализирао сам резултате СНС, поредећи их са резултатима претходних власти. СНС је спровела
бројне, пре свега економске, реформе, а
за то је најзаслужнији Александар Вучић.
Бори се за будућност свих грађана, а посебан акценат ставља на нас, младе, и на
будућност деце.

Марко Пешовић

Шта младе може да привуче да више
учествују у политичком животу?
Оља: Млади људи морају да знају да
су изузетно битни својој држави и председнику Вучићу који жели да се наш
глас чује. Изборне листе то и показују,
сачињене су од великог броја младих и
образованих људи који ће унети нову
енергију, који ће радом и знањем да
допринесу свом народу и држави. Заједно са нашим старијим и искусним колегама, градићемо будућност земље у којој
ће и наша деца желети да живе.

Основне и мастер
студије завршио је
на Саобраћајном факултету у Београду.
Активан је члан СНС,
посебно се истиче у
организацији страначких догађаја. Посвећен је фудбалу и
заштити животне средине.

Лука: Генерално, постоји перцепција у
свету и код нас, да су млади против странака и да их не занима политички живот.
Ипак, све више младих исказује вољу да
се политички активира и допринесе напретку. Млади су препознали напредак
који је Србија, под вођством председника
Вучића и СНС, остварила. Он је показао
да брине, не само о младима, већ о сваком

Најмлађи члан ОО
СНС Стари град, одговоран, марљив и
посвећен страначком
раду. Током ванредног
стања свакодневно је
помагао најстаријим
суграђанима приликом набавке намирница.

Сопот

грађанину. Млади би требало што више
да се укључују у политичке токове, јер ће
тако моћи додатно да допринесу својој
локалној заједници и држави. Такође,
битно је и подстицати политички активизам код младих, јер се тако могу чути различита мишљења, што је добро за демократију, а свакако ће испливати идеје које
се могу преточити у одличне пројекте.

МЛАДИ ЛИДЕРИ СНС

Лука: Питања безбедности, одбране и међународних односа су моја ужа
специјалност. Сматрам да народни посланик мора да буде и добар дипломата
и да представи своју земљу на најбољи
могући начин у свету, али и да се бори
да земља којој служи буде стабилна и
безбедна, и да буде због тога респектабилан играч на глобалној политичкој
сцени. Такође, битно је спровести економске реформе како би план „Србија
2025“ успео, стога ћемо се сви борити да
унапредимо законодавни оквир.

Колико се у Вашој локалној средини
виде и препознају резултати рада
СНС и председника Александра Вучића?
Оља: Некада се у народу могло чути
„што јужније то тужније“, али данас је
слика промењена. Сваки део Србије равномерно се развија. Пирот се данас може
похвалити изграђеним Коридором 10, а
сам град постао је атрактивнији за инвеститоре. Асфалтирано је још 95 километара путева, изграђен је мост на Нишави,
реконструисано је осам школа и вртића,
изграђен је затворени базен, инвестирало се у фабрику „Тигар тајерс“...
Лука: Ја сам са Чукарице, општине
која има више од 220.000 становника. Највећи број пројеката спроведен
је управо за време СНС и председника
Вучића. Асфалтирали смо више од 77
километара путева и уредили више од
41 километра атарских и 39 километара камених путева. Реконструисали смо
пет вртића, седам здравствених станица,
уредили и изградили 36 дечијих игралишта и пет спортских терена. Отворили
смо услужни центар у Железнику, клуб
за старе, туристички инфо центар, театар на Бановом брду...
Ви сте кандидат за народног посланика на листи Српске напредне
странке. Колико Вам то значи и колико обавезује?
Оља: Велика је част и задовољство,
али и огромна одговорност за све нас,
који смо добили прилику да учествујемо
у раду Народне скупштине. Бићу посвећена народу и држави и сигурна сам
да ћемо оправдати поверење.
Лука: Велика је част бити кандидат
за народног посланика. То подразумева
огромну одговорност, јер народни посланици одлучују о важним питањима
и имају имунитет који их додатно обавезује да се понашају одговорно и да су
увек на услузи грађанима. Задовољан
сам што сам на листи где је много младих
кандидата и колега са Академије, али и
доста старијих и искуснијих политичара,
чији ће савети бити драгоцени. Захвалан
сам што су ми председник Вучић и СНС
указали такво поверење, и трудићу се да
на најбољи начин обављам ту функцију.

и виде будућност овде, као и за права и
још бољи положај жена.

Oља Петровић

Каква знања сте понели са Академије младих лидера СНС?
Оља: Имали смо јединствену прилику
да надоградимо знања и вештине, и стичемо искуство из области политике. Радили смо, учили од најуспешнијих људи
на овим просторима и имали прилику да
научено, кроз разне врсте вежби, и примењујемо. Поред тренера, са нама су радили и истакнути политичари, људи из
света медија, професори факултета, као и
сам председник Александар Вучић.
Лука: Академија младих лидера је
сјајан пројекат који је врло успешно политички едуковао полазнике. Пружила
ми је прилику да усавршим знања из
политичке теорије, политичких система, међународних односа, права, економије, безбедности и вештина као што
је јавни наступ. Предавачи и тренери су
врло стручни и сматрам да су најбољи
у својим областима. Велики број наших
функционера пренео нам је драгоцена
знања и искуства.
Какав утисак је на Вас оставио председник Александар Вучић?
Оља: Била ми је изузетна част што смо
имали прилику да учимо и од самог председника државе. Александар Вучић је
човек са невероватном енергијом, снагом
и знањем. Његови резултати све говоре,
од Србије која је била на ивици пропасти
направио је државу о којој данас са поносом можемо говорити и која се и даље
развија. Свако од таквог државника може

Лука Кебара

нешто да научи, јер он пише савремену
историју наше земље коју ће, верујем,
наша деца са поносом учити. Научио нас
је да само радом, трудом и посвећеношћу
народу и држави можемо да остваримо
резултате и градимо државу.
Лука: Разговор са председником један
је од најлепших тренутака на Академији.
Његове речи додатно су ме мотивисале
да се борим за будућност Србије. Веома
је пажљив, културан и понашао се врло
очински према свим полазницима. Одговорио је на свако питање и веома детаљно нам је причао о свом политичком
искуству и дао нам је мноштво корисних
савета. Посебно сам упамтио његов савет, да није довољно да само остваримо
неке резултате и да стално указујемо на
њих, већ да је потребно да стално радимо и износимо нове идеје и планове
како би наша земља била што снажнија.
Његов акценат је на будућности. Указао
нам је и на то да морамо константно да
се усавршавамо и напорно радимо, ако
желимо да се бавимо политиком.
Да ли неким темама планирате интензивније да се бавите у Народној
скупштини?
Оља: Народну скупштину видим као
место у коме ћу се борити за све грађане,
износићу њихове проблеме и трудићу
се да их, заједно са колегама, решавам.
Желим да се посветимо остварењу националног инвестиционог плана „Србија
2025“, да млади људи осете сигурност

Какав би био Ваш одговор на проблем одласка младих и образованих људи у иностранство?
Оља: Колико су млади важни Србији
и председнику можемо видети и кроз
план „Србија 2025“, којим је држава издвојила 700 милиона евра за програм за
младе. То ће обухватити субвенционисање станова за младе брачне парове,
повећана финансијска давања за новорођену децу, помоћ мајкама и пројекте
којима ће се олакшати младим људима
да пожеле да остану овде и да нам се
врате они који су отишли.
Лука: Према инвестиционом плану
„Србија 2025“, биће уложено око 600
милиона евра у изградњу јефтиних станова за младе брачне парове, вртића,
подстицање наталитета... План је и да
просечна плата у Србији буде око 900
евра, а путна инфраструктура, која
ће се изградити у наредних пет година, допринеће да у Србију дођу нове
стране директне инвестиције, што ће
значити нова радна места за младе. ИТ
индустрија је изузетна шанса да млади
и образовани људи не одлазе у иностранство. Ту је и улагање у вештачку
интелигенцију, науку, дигитализацију,
дуално образовање...
Да ли своју будућност видите у Србији?
Оља: Наравно, овде видим сигурну будућност, желим да моја деца овде
одрастају. Србија је данас модерна држава, стабилна и развијена, у којој плате и
пензије расту, и план је да до краја 2025.
године просечна плата износи 900 евра,
а просечна пензија 440 евра, што је најбољи показатељ да смо на правом путу.
Лука: Србија је моја држава и не планирам да одем и да радим за неку другу
земљу. У Србији видим будућност, не
само за себе и своје родитеље, већ за све
наше грађане.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
72. Чачак

Почело уређење СЦ „Младост”
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ИНТЕРВЈУ
Штаб за ванредне ситуације донирао је заштитне маске и визире
Дому здравља и становницима.

80. Житиште

Пакети за пензионере и
угрожене становнике

Обилазак здравствених установа

У оквиру Штаба за волонтерску помоћ, радило је 11 центара
у служби најстаријих суграђана. Град и Центар за социјални
рад, уз помоћ привредника,
обезбедили су 1.500 пакета помоћи за најугроженије грађане
и 7.000 пакета за пензионере.

Екипе ЈКП ангажоване су на
прању улица. Почели су радови на Градској плажи у оквиру
СЦ „Младост“. Урађена је атлетска стаза, Парк младости,
шеталиште на бедему, на којем
се поставља нова расвета и мобилијар.

73. Пећинци

но угрожене становнике и пензионере са минималним примањима.
Свакодневно су помагали старијима у допремању намирница.

Пола милиона
за најугроженије
Челници ОО придружили су
се акцији донирања средстава за
куповину хуманитарних пакета за
социјално најугроженије грађане,
коју је поводом Ускрса иницирала
група општинских функционера.
Прикупљено је више од пола милиона динара за куповину пакета
са намирницама и средствима за
личну хигијену и дезинфекцију.

74. Рума

Свлачионице на
игралишту
Сви радови започети пре
увођења ванредног стања, реализују се динамиком која је могућа,
рекао је председник Општине
Слађан Манчић, приликом посете
Витојевцима, где су завршене свлачионице на фудбалском игралишту.

75. Рековац

Обнова вртића
у Белушићу
Завршава се реконструкција
Дома културе. Подељено је 3.500
пакета пензионерима, корисницима Центра за социјални рад и Црвеног крста. Замењена је улична
расвета ЛЕД сијалицама у улицама
Карађорђевој и Светог Романа. Асфалтиране су деонице у Ломници
и Цикоту. Замењена је столарија и
фасада на вртићу у Белушићу.

76. Кладово

Помагање у допремању
намирница
Активисти ОО дали су немерљив допринос као волонтери у
акцијама поделе пакета за социјал-

77. Бачка Паланка
Волонтерски сервис

У оквиру Канцеларије за младе
и волонтерског сервиса, волонтери су пружали информације суграђанима и набављали им лекове
и намирнице. Општина је обезбедила пакете за све пензионере са
малим примањима и за социјално
угрожене породице. Поводом Ускршњих празника, волонтери су
уручили фарбана јаја најстаријим
суграђанима. У сарадњи са Фондом за избегла и расељена лица,
уручили су пакете и избеглим и
расељеним лицима.

78. Нова Варош

Завршетак стадиона
Завршена је јавна набавка за
асфалтирање четири километра
сеоских макадамских путева, у
осам месних заједница. Иако је
епидемија довела до отказивања
МОСИ игара, завршава се фудбалски стадион.

79. Оџаци

Добровољно
давање крви
Завршен је други круг јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта.
Добровољни даваоци крви показали су хуманост и у време пандемије. Више од 300 ромских породица добило је пакете помоћи од
Владе АПВ. ЈКП „Услуга“ поставило
је дезинфекционе баријере на улазима у општину из свих праваца.
Добровољна ватрогасна друштва
помогла су у дезинфекцији насеља.
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Oпштина је издвојила средства
за 2.300 пакета помоћи за пензионере са ниским примањима и 700
пакета за социјално угрожено становништво. Настављена је реконструкција Дома културе у Новом
Итебеју, а започета је и рехабилитација 10 улица у Српском Итебеју
и Тораку.

81. Кнић

Таблети за ђаке
Општина је за све пензионере, кориснике социјалне помоћи
и угрожене грађане обезбедила
пакете са намирницама и средствима за хигијену, а наших 160
волонтера кренуло је пут 36 села
до најстаријих суграђана. Ђацима
школа у Топоници, Книћу и Гружи, као и ђацима средње школе
подељени су таблети, лаптопови
и рачунари како би пратили Енаставу. Радници ЈКП дезинфикују
јавне површине и установе.

82. Бечеј

Два дечија
игралишта
Радови у Зеленој улици одвијају
се без прекида. У двориштима вртића у Бечеју и Бачком Градишту

83. Црна Трава

Сарадња са
Геронто
службом

Помагали смо у набавци
заштитних средстава, пре
свега епидемиолошких маски,
а наши активисти поделили су
више од 1.000 маски. Доставу
хране, лекова и потрепштина
организовали смо у сарадњи
са Геронто службом. Свакодневно су дезинфиковане јавне површине, објекти и стамбене зграде.
биће изграђена нова игралишта.
Гради се кућа за породицу Јанковић. Обнавља се коловоз у насељу Нестора Џилитова. Гради се
фискултурна сала ОШ „Петефи
Шандор“, која је добила и три интерактивне табле, а у најави је и
опремање ИТ кабинета.

84. Сечањ

Шивење заштитних
маски
Подељени су пакети помоћи
пензионерима са ниским примањи-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
ма и социјално угроженим суграђанима, а у паковање и дистрибуцију
био је укључен велики број волонтера. Организовали смо кол центре
и дежурне телефоне у свим месним
заједницама. ЈКП третира улице
дезинфекционим средствима. Ђацима је обезбеђен кућни интернет
за праћење наставе на даљину.
Заштитне маске подељене су становништву, а чланице удружења
жена организовале су шивење
маски у Јаши Томићу, Сечњу и Јарковцу.

85. Ковачица

Телефонски разговор
са грађанима
Штаб за ванредне ситуације
оформио је контакт центре у свим
насељеним местима, волонтери су
обилазили старачка домаћинства
и дистрибуирали храну и лекове. Редовно се дезинфикују јавне
површине и установе. Заменик
председника Општине положио
је венац на споменик јунаку битке на Кошарама, Тибору Церни.
Општина је оформила народну кухињу. Пензионери са примањима
мањим од 30.000 динара добили
су пакете помоћи, као и лица на
евиденцији Центра за социјални
рад. Почео је да ради Центар за
психолошку помоћ и подршку.
Командант и заменик команданта
Штаба за ванредне ситуације Милан Гарашевић и Јарослав Хрубик
разговарају са грађанима сваког
четвртка телефонским путем.

86. Ћуприја

Пакети помоћи
Омладина је дамама поделила
цвеће за 8. март. У Бигреници је
санирано клизиште, асфалтиран
је пут Вирине - Исаково и мост
на Великој Морави. Општина је
обезбедила средства за 5.535 пакета за пензионере са примањима до 30.000 динара и социјално
угрожене становнике. Пакете су
дистрибуирали волонтери.

87. Куршумлија
Уређење јавних
површина

Радници ЈПКД „Топлица“ дезинфиковали су улице и уређивали
зелене и јавне површине.

88. Бабушница
Волонтерске
активности

Општина је обезбедила пакете
помоћи за око 3.000 пензионера
са пензијом нижом од 30.000 динара. Активисти ОО учествовали
су у волонтерским активностима
које су биле организоване преко
Штаба за ванредне ситуације, Црвеног крста, Центра за социјални
рад.

89. Сокобања

Подела средства
за дезинфекцију
Штаб за ванредне ситуације
организовао је поделу средстава
за дезинфекцију кућа и дворишта
и обезбедио заштитну опрему за
раднике јавних установа и предузећа. Подељени су пакети пензионерима са најнижим примањима и
најугроженијим грађанима.

90. Вршац

Превоз за здравствене
раднике
Месни одбори одржали су
штандове поводом Осмог марта,
обележен је Међународни дан
енергетске ефикасности и пуштена у рад најсавременија мерна
станица за квалитет ваздуха. По
увођењу ванредног стања, формирана је волонтерска мрежа и
24-часовни позивни центар. Град
је дезинфиковао јавне површине
и обезбедио превоз за здравствене раднике. Подељено је 6.500
пакета за пензионере и 1.000 за
социјално угрожене. Град је свакодневно достављао и куване оброке угроженима. Дезинфикован
је гранични прелаз Ватин. Свакодневно је спровођена превенција међу ромском популацијом
и подељен је материјал деци за
праћење онлајн наставе. У току је
изградња канализације Павлиш.

91. Смедерево

Помоћ старијим
суграђанима
Подељена су дезинфекциона
средства у свим МЗ, дониране су
маске и визири Општој болници,
Полицијској управи, Ватрогасној
јединици, удружењима, амбулантама... Социјално угрожени
становници добили су пакете са
намирницама и хигијенским средствима. Активисти ГО несебично
су помагали старијим суграђанима.

92. Лапово

Реконструкција
школе и хале
Обезбеђена су средства за реконструкцију школе и спортске
хале у Лапову.

93. Зајечар

Олакшице за
угоститеље
Град и Црвени крст успоставили
су кол центар за помоћ особама
старијим од 65 година. Бошко Ничић и Милан Станковић уручивали су пакете социјално угроженим
Зајечарцима. Град је пружио олакшице угоститељима у плаћању
закупа јавних површина. Градоначелник Ничић обишао је радове на
адаптацији школе и спортске хале

94. Јагодина

Донација намирница
Чланови ГО ангажовали су
се као волонтери и помагали
старим и болесним лицима. Подељено је више од 4.000 пакета,
а најстарији суграђани добили
су заштитне маске и рукавице,
као и помоћ да пренесу намирнице до такси возила која су их
у Котлујевцу. У Дом здравља стигао је контејнер за узимање узорака и тестирање на корона вирус.
Улице су редовно дезинфиковане.

95. Владимирци
Санација путева

У школама у Звезду и Драгојевцу урађен је санитарни чвор. Започета је реконструкција пута ка
манастиру Каона и закрпљене су
рупе на свим путевима на територији Општине. Каменом су насути
путеви у МЗ Прово и Јаловик. Јазовник је прикључен на водоводну
мрежу. Уручени су пакети помоћи
социјално угроженим породицама
и свим пензионерима.

96. Рашка

Помоћ привреди
Помоћ у храни и хигијенским
средствима добили су корисници
новчане социјалне помоћи, лица у
стању социјалне потребе и пензионери са пензијама испод 30.000
динара. Издвојено је и 20 милиона
динара за помоћ предузетницима,
малим и средњим предузећима.
Велики број омладинаца чланова
ОО пријавио се за рад у Волонтерском центру.

97. Прокупље

Штаб волонтерске
помоћи
Формиран је штаб волонтерске помоћи 65+, како би старијим
грађанима била допремљена храна и лекови. У више наврата дезинфиковани су улази у зграде и
јавне површине. Радови на реконструкцији Медицинског центра
нису прекидани, уз мере превенције и заштите радника. Такође,
потписан је уговор за реконструкцију зграде Гимназије.

98. Беочин

Милинковић са
мештанима
Каменолома
Чланови ОО обележили су Дан
жена. Разговарали смо са грађанима и делили страначки материјал
на пијаци. Дезинфиковани су јавни простори и установе, улази и
степеништа стамбених зграда. Волонтери су припремали пакете за
пензионере и угрожене суграђане.

бесплатно возила до места становања. Многи чланови донирали су намирнице, а председник ГО Никола Радосављевић
донирао је граду 80.000 динара
за набавку васкршњих пакета и
додатно обезбедио месне пакете.
Председник Општине Митар Милинковић посетио је насеље Каменолом и становницима уручио
пакете. Гради се пешачка стаза од
центра до манастира.

99. Смедеревска
Паланка
Три нова бунара

Реконструисан је део Улице
Саве Ковачевића, а започети су
радови на истражним бушотинама
за копање три нова бунара, како
би се побољшало снабдевање
пијаћом водом.

100. Лебане

Санација путева
Председник Општине Иван
Богдановић обишао је радове
на санацији путева и крпљењу
ударних рупа. Општина је
обезбедила заштитне маске
за све привредне субјекте.

101. Трговиште
Радови на
канализацији

Завршени су радови на канализационој мрежи у насељу Жабљак
и улица је асфалтирана.

102. Стара Пазова
Реконструкција
школских зграда

Изграђена је канализација у
улицама Војвођанска и Пољски
пут. Граде се спортске сале у Новој Пазови и Старим Бановцима.
Реконструишу се школе у Новим
Бановцима и Белегишу, као и водоводна мрежа у Улици Милоша
Обилића у Новој Пазови.

103. Шид

Маске и визири
на поклон
Чланови ОО разговарали су са
грађанима и уручивали поклоне дамама поводом Дана жена.
Уређивани су атарски путеви у
свим местима. Завршава се реконструкција Улице Саве Шумановића и приобаља на потезу
Моровић - Вишњићево. Реновирана је мала салу у Адашевцима,
а на иницијативу МО Кукује-

вци постављена је саобраћајна сигнализација. Чланови ОО
прикључили су се волонтерима
Штаба за ванредне ситуације и
помагали најстаријим суграђанима. Дезинфиковане су јавне површине, а дезинфекционо средство подељено је становништву.
Чланице Уније жена шиле су
заштитне маске, а у сарадњи са
кројачком радњом „Чеман“ уручени су визири Полицијској станици, Дому здравља и Општој
болници у Сремској Митровици.
Подељени су пакети свим пензионерима и социјално угроженим
породицама.

104. Пожега

Асфалтирање улица
Асфалтирана је Улица Павла
Штула, као и два километра пута
у Висибаби и Радовцима, а нови
асфалт дочекали су и становници насеља Зеленац и Миловића
ливаде. Војска Србије, заједно са
руским колегама, дезинфиковала
је болницу на Савинцу.

105. Жабаљ

Поклон пакети
Волонтери су поделили пакете
свим пензионерима, социјално
угроженим становницима, деци
рођеној у 2020. години, деци са
посебним потребама и избеглим и
расељеним лицима.

106. Књажевац

Хигијенски пакети за
све пензионере
Волонтери су најстаријим
суграђанима поделили 10.000
хигијенских пакета, које је обезбедила локална самоуправа. Пензионери нису дељени по висини
примања, већ су помоћ добили
сви.

107. Бољевац

Обилазак старачких
домаћинстава
Активисти ОО, у сарадњи са Црвеним крстом, помагали су у подели
пакета са намирницама најугроженијим породицама и самохраним
мајкама. Редовно су достављали
храну и лекове старачким домаћинствима у сеоским срединама.

108. Голубац

Дезинфекција јавних
површина
Завршени су унутрашњи радови на згради Дома културе у
Браничеву и постављен је габион
на шетно-бициклистичкој стази.
Општина је купила 10.000 заштитних маски које су подељене
грађанима. У више наврата дезинфиковане су све јавне површине.
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СНС ПАНОРАМА
109. Жабари

Пакети и дезинфекција
Подељени су пакети пензионерима са примањима нижим од
30.000 динара и свим социјално
угроженим лицима. У центру на
више места било је постављено
средство за дезинфекцију, које је
бесплатно дељено грађанима. Дезинфиковане су јавне површине и
установе у свим МЗ.

110. Инђија

Помоћ старијим
суграђанима
За време ванредног стања, активисти ОО организовали су помоћ најстаријим становницима
који су морали да остану код кућа
- набавку намирница, плаћање рачуна, подизање пензија...

111. Врање

Обилазак угрожених
породица
У време епидемије корона вируса, чланови Савета за социјална
питања свакодневно су обилазили
социјално угрожене породице.
Подељено је 800 пакета са храном
и средствима за хигијену, а подељене су и заштитне маске.

112. Бела Паланка

Обилазак
пензионера

Горан Миљковић обишао је
села и уручио пакете помоћи
пензионерима чија примања
не прелазе 30.000 динара.
Пакети са намирницама и
средствима за хигијену обезбеђени су за 2.650 пензионера. Током ванредног стања,
формиран је кол центар за
пружање информација и помоћи најстаријим грађанима,
а волонтери су свакодневно
били на терену.

113. Алибунар
Подела маски
и рукавица

Повереница ОО Данијела Лончар поделила је заштитне маске и
рукавице суграђанима. Подељени су и пакети са храном и средствима за хигијену угроженим
суграђанима, купљени из личних
средстава чланова ОО.

114. Ћићевац

ХРАНА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Чланови ОО подржали су акцију поделе 8.000 пилића најугроженијим становницима, које
су донирале породице Мићић и

Асфалтирање у Дубљу
Активисти
ОО
учествовали су у
подели пакета са
намирницама најугроженијим суграђанима, а средства су
обезбеђена из личних
средстава функционера и чланова ОО.
Асфалтирана је Улица
краља Петра Првог
Карађорђевића у МЗ
Дубље.

116. Сурдулица

Помоћ у набавци хране
Активисти ОО су за време пандемије вируса Ковид-19 поделили
грађанима 7.000 заштитних маски
и помагали најстаријим становницима у набавци хране и лекова.

117. Кањижа

Помоћ старијим
комшијама
Активисти ОО обилазили су
најстарије суграђане и остављали број телефона на који су могли да позову и затраже помоћ
за набавку намирница и лекова,
плаћање рачуна, подизање пензије.

118. Александровац
Волонтери у акцији

Волонтери ОО, у сарадњи са
надлежним службама, помагали су најстаријим суграђанима у
куповини намирница и лекова. У
општинској управи отворен је контакт центар, а старији суграђани
могли су се обратити за помоћ у
својој МЗ.

119. Бујановац
Подела пакета

Активисти ОО учествовали су
у подели пакета социјално угроженим домаћинствима у селима
Жбевац, Кршевица, Света Петка,
Кленике, Бараљевац и Јабланица.

120. Љиг

Адаптација вртића
Обезбеђени су пакети са намирницама за самохране родитеље,
особе које примају социјалну помоћ и пензионере са пензијом нижом од 30.000 динара. Председ-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
133. Вождовац

Невадама.

115. Богатић

Миљковић. Обезбеђена су дезинфекциона средства и постављена
на пунктове у свим местима. Донирано је око 2.000 маски и рукавица, а подељене су и саднице
трешње. Волонтери су били на
услузи свима којима је помоћ била
потребна.

ГРАД БЕОГРАД

ИНТЕРВЈУ
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125. Жагубица

Стефановић посетио припаднике
МУП-а и најстарије Вождовчане

Донација маски Дому
здравља
Компанија „Dundee Precious
Metals“ друштвено је најодговорнија компанија на овим просторима. Поред донације школама и
здравственим службама, али и помоћи Жагубичанима у ванредним
околностима, ова фирма обезбедила је и маске за Дом здравља.

126. Велико
Градиште

Маске за суграђане
ник ОО је суграђанима обезбедио
маске, рукавице и дезинфекциона
средства, које су свакодневно делили активисти. Организовано је
дезинфиковање улица, јавних установа и стамбених зграда. Почела је адаптација вртића и школе у
Белановици.

121. Лучани

Реконструкција школе
Средствима Владе Србије и
Канцеларије за јавна улагања,
започета
је
реконструкција
Средње школе у Гучи, која је
оштећена у поплавама 2019.
године. Након посете председника Александра Вучића, дато
обећање је испуњено.

122. Бачка Топола
Обилазак погона

Повереник ОО обишао је нови
погон компаније „Мидмас“, који је
успешно пословао и у време ванредног стања. Редовно смо у контакту са грађанима и помажемо
настаријим комшијама.

123. Горњи
Милановац

ДОНАЦИЈЕ БРОЈНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Испоручено је 8.300 пакета помоћи пензионерима са примањима нижим од 30.000 динара и социјално угроженим лицима. Агенција „Нивеус тим“ и компанија
„Папир принт“ донирале су Дому
здравља и болници тунеле за дезинфекцију. У акције помоћи најугроженијем становништву укључила су се и бројна предузећа. У
току је изградња трафостанице у

Општина, у сарадњи са Црвеним крстом, покренула је акцију
поделе заштитних маски грађанима.

127. Сјеница

АКЦИЈЕ ОМЛАДИНЕ
Омладина ОО активно је учествовала у свим акцијама помоћи
најстаријим суграђанима током
ванредног стања и опасности од
заразе вирусом Ковид-19.

131. Барајево

Пакети за најстарије суграђане

128. Дољевац

Доградња старе школе
Настављена је реконструкција и
доградња старе школе, и промена
намене у објекат предшколске установе у Пуковцу. Активисти ОО
обишли су угрожене породице
и уручили им пакете са храном и
кућном хемијом.

Нови тротоар

Одмах по завршетку ванредног
стања, настављена је изградња путне инфраструктуре. У Улици Велибора Марковића, у насељу Дубрава,
завршен је тротоар дужине 700 метара. Следе радови на другој фази
реконструкције Дома здравља.

130. Баточина
Маске и пакети

Суграђанима је на кућну адресу достављено више од 10.500
памучних заштитних маски, а социјално угроженим породицама и
пензионерима подељено је више
од 2.200 прехрамбених и хигијенских пакета.

Храна и лекови до најудаљенијих села
Новог моста. Дезинфекцијом
јавних површина обухваћене су
улице, тргови и јавне установе.
Волонтери Штаба за ванредне
ситуације доставили су пакете
са намирницама и лековима становницима најудаљенијих села.

Током
ванредног
стања,
вождовачки напредњаци били су
на располагању грађанима који
су се обратили за помоћ у виду
набавке потребних намирница,
лекова, средства за хигијену,
маски и рукавица. Министар др
Небојша Стефановић обишао је
припаднике МУП-а и волонтере
који су доносили намирнице и
лекове грађанима старијим од 65
година. Повереница ОО Ивана
Томић Илић из личних средстава
обезбедила је храну и средства
за хигијену самохраној мајци осморо деце. Уручени су пакети по-

моћи за 490 особа са инвалидитетом, 2.000 пакета трудницама и
породиљама, као и незапосленим
лицима. Такође, најстаријим суграђанима Општина је уручила
20.000 пакета, док је Град Београд, у сарадњи са Привредном
комором Србије, уручио 14.214
пакета. ГО Вождовац посетила
је делегација кинеских лекара и
експерата за борбу против корона вируса. Поводом Васкрса,
Општина је поклонила 20.000 јаја
пензионерима, а запосленима у
маркетима поклоњено је више од
300 заштитних визира.

134. Врачар

129. Врњачка Бања

124. Ивањица

Асфалтиран је пут у насељу
Варјаче у Приликама, реконструисан је пут Горње Радаљево-Ендечићи-Лиса и други део
Улице Бранислава Нушића.
Приведена је крају реконструкција тротоара од гробља до

Више од 20.000 застава, током ванредног стања,
вијорило се са балкона широм Београда

Пакети за пензионере
ГО Барајево формирала је
волонтерски сервис који је одговорио на више од 2.000 позива,
док су волонтери достављали
намирнице и лекове комшијама. Председник ГО Слободан
Адамовић и волонтери делили
су пакете пензионерима са примањима испод 30.000 динара,

особама са инвалидитетом и
интерно расељеним лицима.
Дезинфиковане су све здравствене установе, домови за стара
лица, јавне површине и зграде.
Настављена је изградња спортске хале у насељу Гај, ограде на
гробљу у Арнајеву и асфалтирање више улица.

132. Гроцка

Помоћ најугроженијим породицама
Волонтерски сервис ГО свакодневно је пружао помоћ суграђанима, волонтери су одлазили
у набавку и делили заштитну
опрему и пакете које је обезбедио Град за пензионере са примањима испод 30.000 динара,
социјално угрожене породице и
особе са инвалидитетом. Угледни
привредници, из личних средстава, поводом Васкрса, обезбедили
су 3.000 јаја и боје за фарбање,
као и намирнице за пензионере.
Обезбеђена су и дезинфекциона
средства.

Волонтерски сервис био је
на располагању, пре свега, старијим суграђанима, којима је
подељено више од 5.000 пакета са намирницама и хемијом,
а наши волонтери одлазили су
у набавке и обављали све што
је неопходно за свакодневно

функционисање
најстаријих
комшија. Подељено је више
од 2.500 пакета пензионерима
са примањима испод 30.000
динара. Подељена су дезинфекциона средства и дезинфиковане су зграде и јавне површине.

135. Нови Београд

Помоћ комшијама
Активисти ОО свакодневно су
били у комуникацији са својим

комшијама и помагали у набавци
намирница и лекова.
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СНС ПАНОРАМА
136. Палилула

У разговору са
становницима Вишњице

138. Звездара

Реконструкција вртића

141. Савски венац

Помоћ најугроженијима
Општина је организовала волонтерски кол центар
у оквиру ког су волонтери помагали најстаријим
суграђанима у набавци
намирница, лекова и других потрепштина. Такође,
подељени су и пакети пензионерима са примањима
испод 30.000 динара, особама са инвалидитетом и
интерно расељеним лицима. Домовима за старија
лица уручене су заштитне
маске и рукавице. Општина
је организовала дезинфекцију стамбених зграда.

У служби наших пензионера

142. Сопот

Јелена Мијатовић са суграђанима

Волонтери ГО Палилула су
за време ванредног стања поделили велики број пакета са
намирницама за особе са инвалидитетом, интерно расељена лица и пензионере, и били
су на располагању за доставу

лекова и других потрепштина комшијама. Председник
Општине Александар Јовичић
и повереница ОО Јелена Мијатовић обишли су становнике
Вишњице и разговарали о будућим пројектима.

137. Земун

Заштитна опрема
за домове за старе
ГО Земун обезбедила
је опрему за Дом здравља, а компанија „Ортопедија - нови живот“
донирала је ортопедску
опрему,
инвалидска
колица, сталке за инфузију, дезинфекциона
и заштитна средства.
Представницима
24
дома за стара лица уручена је заштитна опрема. Међу 250 волонтера
који су се бринули за
наше старије суграђане
и оне којима је помоћ
била неопходна, било је
много чланова ОО. Волонтерски центар увео
је телефонске линије,
Брига о најстаријим суграђанима
а грађани су могли да
ције, а више пута дезинфиковани
добију информације или
су домови за стара лица. Земунда затраже доставу намирница и
ски привредници донирали су
лекова. Подељено је 18.000 пакездравственом систему Србије
та, које је обезбедио Град, за пенамбулантно возило. Фудбалски
зионере са примањима нижим од
репрезентативац Милан Борјан,
30.000 динара и 10.000 пакета за
са пријатељима, донирао је КБЦ
особе са инвалидитетом и децу
Земун и КБЦ Бежанијкса коса
са посебним потребама. Цистерпостељину, маске, рукавице и дене са дезинфекционим средством
зинфекциона средства.
биле су постављене на три лока-

Дезинфиковање стамбених зграда

Комплетно је дезинфиковано више од 600 стамбених
заједница. Подељени су пакети
особама са инвалидитетом и
родитељима деце са посебним
потребама, као и 14.100 пакета
са намирницама пензионерима
чија су примања мања од 30.000
динара. Поводом Васкрса, подељено је 22.000 јаја породицама слабијег материјалног статуса, које је обезбедио Град. ГО
Звездара обезбедила је финансијску помоћ породици Шавија,

која је постала богатија за три
члана - Стефана, Николу и Луку.
Заменик градоначелника Горан
Весић и помоћник градоначелника Александар Марковић, са
представницима руководства
ГО Звездара, обишли су радове
на реконструкцији канализације
у Улици Веселина Чајкановића
на Медаковић падини. Асфалтирано је неколико улица у ВМЛ,
ММЛ и Миријеву, а у току је
реконструкција вртића у ВМЛ и
школе „1300 каплара”.

Намирнице и лекови за најстарије
Волонтери из свих МЗ укључили су се у акцију помоћи
најстаријима који нису били у
прилици да сами оду по нами-

рнице и лекове, услед забране кретања. Насуте су улице у
Дучини и асфалтиране улице у
Сопоту.

143. Сурчин

Обезбеђена дезинфекциона
средства

Наши активисти дежурали су у кол-центру и били на
располагању најстаријим суграђанима за куповину хране,
лекова, средстава за хигијену...
Уочи Васкрса, функционери
ОО одрекли су се примања у
корист породица са више деце.
Акцију је иницирао државни
секретар у МУП-у Милосав Миличковић, а одазвали су се Владан Коцић, Никола Ковачевић,
Душица Стојковић, Петар Андријашевић, Новица Барјактаровић. Запослени у Општини
и велики број волонтера поделили су више од 12.000 пакета помоћи пензионерима чија

су примања мања од 30.000
динара и више стотина пакета
угроженим суграђанима. Дезинфиковани су прилази домовима за стара лица, улице,
школе, вртићи, међублоковски
простори... Заштитна опрема
и средства за дезинфекцију
дељени су старијим суграђанима. Компанија „Биг Раковица“ обезбедила 106 пакета
помоћи, фирма „Мак трејд“ пет
тона брашна, а Амбасада Азербејџана 20 хуманитарних пакета. Изграђен је паркинг у Улици 13. октобар, асфалтирани
су део Патријарха Димитрија и
Подавалска улица.

Миличковић обишао волонтере
Волонтерски сервис поделио
је угроженим суграђанима близу
5.000 пакета са храном и средствима за хигијену, као и 9.000
пакета које је обезбедио Град Београд за пензионере са примањима мањим од 30.000 динара и 279
пакета за особе са инвалидитетом. Волонтери су свакодневно
били на располагању суграђани-

У служби грађана

ма, а посетио их је Милосав Миличковић. За здравствене установе, домове за смештај старих,
јавна предузећа и општинску управу обезбеђени су бесконтактни
топломери и заштитна опрема.
Дезинфиковане су све јавне површине. Асфалтиран је пут у МЗ Дубона и почела је реконструкција
моста у Марковцу.

147. Стари град

топловодне мреже, уређењу дечијих игралишта.

140. Лазаревац

Реконструкција улица
Завршена је реконструкција
Улице Светог Саве, изградња степеништа и пешачких стаза у насељу Трећа МЗ у МЗ Душан Петровић Шане и прва фаза реконструк-

Поклони за породице
са више деце

146. Младеновац

139. Обреновац

У ГО Обреновац
формиран је волонтерски кол центар
за помоћ најстаријим и најугроженијим суграђанима.
Свакодневно су дезинфиковане јавне
површине и дељени су пакети социјално угроженим
суграђанима и пензионерима. Извођени су радови
на асфалтирању путева, ширењу

145. Раковица

ције Улице Др Ђорђе Ковачевић.
Такође, изграђена је балон хала у
ОШ „Војислав Вока Савић“. У току
је реконструкција улица: Симе
Ровињског, Браће Миловановић,

Реконструисано је аутобуско
стајалиште на окретници 601
и 904. Подељени су пакети помоћи за најстарије суграђане са
примањима испод 30.000 динара. Штаб за ванредне ситуације
обезбедио је средства за дезин-

Душана Недељковића и Даре
Ранђић. Завршава се изградња
Центра за децу са посебним потребама. Током трајања ванредног
стања, волонтерски кол центар
свакодневно је био у контакту са
суграђанима и подељени су пакети за најугроженије.

фекцију јавних површина и заштитну опрему за здравствене установе. Општински кол центар и
волонтери свакодневно су били
на располагању суграђанима за
набавку лекова, намирница и осталих потрепштина.

На поклон инвалидска колица
Брига о староградским сениорима један је од приоритета
нашег ОО. Због тога смо одлучили да помогнемо пензионерској породици Радосављевић и
купимо им инвалидска колица.

Средства за куповину обезбеђена су из личних средстава
чланова ОО, а уручили су их
кандидати за општинске одборнике Бранислав Зец и Борко
Сарић.

144. Чукарица

Волонтери помагали суграђанима
По проглашењу ванредног
стања, ГО Чукарица је основала
волонтерски сервис са циљем
пружања помоћи најстаријим
суграђанима. Волонтери су
достављали намирнице, сред-

ства за хигијену и лекове. Посебне телефонске линије у кол
центру биле су оформљене за
подршку глувим и наглувим лицима и за помоћ у шетњи кућних љубимаца. Асфалтиране су

улице Лоле Рибара и Жикице
Јовановића Шпанца, и саниран је коловоз у Карађорђевој
улици на Умци. У Сремчици је
изграђена Улица Благоја Казанџије.
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СРБИЈА 2025.
2025. Србија ће изгледати потпуно другачије
У наредних пет година
уложићемо
14 милијарди евра у:
о Путеве, аеродроме, пруге
о Гасоводе
о Фабрике воде
о Канализацију
о Спортску и туристичку
инфраструктуру
о Индустријске паркове

Направићемо нову Србију за нашу децу.
900 евра
Просечна плата
440 евра
Просечна пензија
700.000 људи
Број новозапослених
за седам година
Пораст БДП
1,9%

о Станове за младе
парове
о Образовање

Нових ауто-путевa

о Иновације
и дигитализацију

Изградићемо клиничке центре у Београду и Крагујевцу, нове опште болнице, клинике за онкологију, радиологију и тропске
болести. Реновираћемо Институт за мајку
и дете, изградити и опремити ГАК, Народни фронт, Тиршову 2...

5,6%

Ниска инфлација

о Културу

ЗДРАВЉЕ

350 километара
16,2 милијарде $
Пораст извоза
123.000 путника
Авио саобраћај у 2019.

ДАЈЕМО МЛАДИМА ШАНСУ ДА БУДУЋНОСТ ГРАДЕ У СРБИЈИ

