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СВИМ ЧИТАОЦИМА ЧЕСТИТАМО

БОЖИЋНЕ И 
НОВОГОДИШЊЕ 

ПРАЗНИКЕ

Председник Србије Александар 
Вучић разговарао је путем ви-

део линка са канцеларком Немач-
ке Ангелом Меркел о изазовима 
пандемијске кризе и плановима за 
сузбијање вируса Ковид 19, уз по-
себан акценат на мере ублажавања 

економских последица пандемије. 
Саговорници су, такође, размо-
трили и билатералне и економске 
односе, процес придруживања Ср-
бије Европској унији и пратеће ре-
форме, као и ситуацију у региону.

Председник Вучић информисао 

је канцеларку Меркел о пакетима 
мера које је Србија донела у циљу 
ублажавања економских последи-
ца, али и о свим здравственим, епи-
демиолошким и другим напорима 
које је држава уложила у сузбијању 
ове болести и санирању последица 
по здравље становништва. Саго-
ворници су разменили мишљења 
и ставове у погледу вакцина, као и 
о додатним мерама и даљим пла-
новима за очување здравља људи 
и привреде. Такође, изразили су 
задовољство сталним напретком 
политичког дијалога и економске 
сарадње Србије и Немачке.

„Економија је јака веза између 
наше две земље“, истакла је не-
мачка канцеларка и поздравила 
напредак Србије на пољу еконо-
мије, као и напоре на европском 
путу, нагласивши да су дијалог са 
Приштином и владавина права од 
кључног значаја.

Председник Вучић захвалио 
се канцеларки Меркел на кон-
тинуираној подршци Немачке 
евроинтеграцијама Србије, а не-
мачка канцеларка поздравила је 
спремност Србије за даљи рад на 
очувању стабилности региона и 
поновила да ће Немачка остати 
поуздан партнер на путу реформи 
и евроинтеграција.

На састанку председника Репу-
блике Србије Александра Вучића 

са политичким и институционалним 
представницима Срба са Косова и 
Метохије, у Палати „Србија”, донети 
су закључци о заједничком деловању 

на очувању свих виталних национал-
них интереса на Косову и Метохији и 
најважнијих интереса Републике Ср-
бијe.

Састанку су присуствовали и дирек-
тор Канцеларије за Косово и Метохију 

Петар Петковић, потпредседница Владе 
Србије и министарка енергетике и ру-
дарства Зорана Михајловић, директор 
ЈП „Електропривреда Србије“ Милорад 
Грчић, као и директорка „Електромрежа 
Србије“ Јелена Матејић.

РазГОВОР Са аНГЕлОм мЕРКЕл пУтЕм ВИДЕО лИНКа

ЕКОНОмИЈа ЈЕ ЈаКа ВЕза 
ИзмЕђУ СРБИЈЕ И НЕмачКЕ

У ЖиЖи
СВИм пЕНзИОНЕРИма 

пО 5.000 ДИНаРа
Исплата помоћи од 5.000 

динара свим пензионе-
рима у Србији, започета је 17. 
децембра. Помоћ ће, у наред-
них неколико дана, добити 
сваки од 1,7 милиона пензи-
онера. Поред тога, пензионе-
рима ће од 1. јануара пензије 
бити увећане за 5,9 процена-
та, у складу са швајцарском 
формулом за усклађивање 
пензија. Швајцарска фор-
мула предвиђа да се једном 
годишње пензије усклађују 
50 одсто са инфлацијом, а 50 
одсто са растом плата.

Министар финансија Синиша Мали 
најавио је да у понедељак, 14. 

децембра, почиње исплата још једне 
минималне зараде у износу од 30.367 
динара за запослене у туризму и угос-
титељству, те да је реч о износу од 

две милијарде динара који ће бити ис-
плаћен из републичког буџета.

„Реч је о секторској подршци за 
72.500 запослених у туристичким 
агенцијама, рент-а-кар фирмама, 
угоститељским објектима и хотели-
ма. Та додатна финансијска подршка 
значиће запосленима у овом сектору 
који су због пандемије корона вируса 
највише угрожени”, навео је министар 
Мали.

пОмОћ за запОСлЕНЕ 
У тУРИзмУ И 
УГОСтИтЕЉСтВУ

СаСтаНаК Са пРЕДСтаВНИЦИма СРБа Са КОСОВа И мЕтОхИЈЕ

заЈЕДНИчКО ДЕлОВањЕ На ОчУВањУ 
ВИталНИх НаЦИОНалНИх ИНтЕРЕСа

тЕлЕфОНСКИ РазГОВОР пРЕДСЕДНИКа 
СРБИЈЕ Са пРЕДСЕДНИКОм фРаНЦУСКЕ

хВала 
пРЕДСЕДНИКУ 
маКРОНУ 
На пОДРШЦИ

Француски председ-
ник Емануел Макрон 

и српски председник 
Александар Вучић имали 
су телефонски разговор, 
у којем је председник Ву-
чић пожелео свом коле-
ги добро здравље и брз 
опоравак.

Саговорници су изра-
зили наду да ће свет ус-
коро, уз помоћ вакцине, 
надвладати пандемију. 
Председник Вучић рекао 
је да се нада да ће грађа-
ни Западног Балкана 
прилику за вакцинацију 
добити у исто време 
кад и становници ЕУ и 
захвалио се председни-
ку Макрону на подршци 
коју, и у овој прилици, 
даје грађанима Србије. 
Председник Макрон 
подсетио је да Србија 
има подршку Француске 
на европском путу и из-
разио наду да ће се тај 

пут, уз остваривање не-
опходних реформи, убр-
зати. Председник Вучић, 
такође, истакао је да је 
процес европских ин-
теграција Западног Бал-
кана значајан за мир и 
стабилност у региону.

У том контексту, 
председници Вучић и 
Макрон разговарали су 
и о наставку дијалога 
Београда и Приштине, 
а председник Макрон 
рекао је да намерава, 
заједно са канцеларком 
Меркел, да организује 
састанак актера дијало-
га, како би помогли да 
се створи конструктивна 
атмосфера за прегово-
ре. Обојица су изразили 
одлучност да сарађују у 
отклањању економских 
последица пандемије 
и даље развијају стра-
тешке односе Србије и 
Француске. 

У Србију су стигле прве дозе 
„Фајзерове“ вакцине против 

вируса Ковид 19. Председник 
Александар Вучић рекао је, тим 
поводом, да верује да ће ЕУ у 
Србију дистрибуирати значајне 
количине вакцине и да се на то 
неће чекати месецима, али је 
напоменуо да је обавеза Србије 
да и сама обезбеди вакцине за 
своје грађане.

„Имамо обавезу да водимо 
нашу земљу и да се постарамо 
да пронађемо вакцину и бри-
немо се о грађанима“, поручио 
је председник Вучић, и истакао да ће 
држава успешно обавити и тај зада-
так, као што су успешно набављени и 
респиратори, кад их нигде у свету није 
било довољно. Подсетио је и да у Ср-
бији није било несташице производа 
у продавницама и на тржишту током 
целе пандемије. Председник је изразио 
уверење да би Србија, средином јану-
ара, могла да крене у масовнију вакци-
нацију, ако све буде у реду са испору-
ком вакцина.

„Можда ћемо кренути са вакцина-
цијом више стотина хиљада људи, 

можда милион. Било би важно ако ус-
пемо да до краја јануара вакцинишемо 
првом дозом милион људи, нагласио је 
председник Вучић.

„Не можемо да се меримо са земља-
ма ЕУ, која, када набавља, набавља 
300 милиона вакцина. Део смо Ко-
вакс програма ЕУ и дали смо донацију 
за израду вакцина два милиона евра, 
а дали смо и први из региона четири 
милиона евра за програм Ковакс. Рачу-
нам да ћемо управо кроз тај програм 
добити значајан број вакцина, али сна-
лазимо се и сами“, поручио је председ-
ник Србије.

КРаЈЕм ЈаНУаРа мОГла БИ Да 
пОчНЕ маСОВНа ВаКЦИНаЦИЈа
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Гост Београда и председ-
ника Србије Александра 
Вучића био је министар 

спољних послова Руске Фе-
дерације Сергеј Лавров, а 
теме разговора биле су од 
билатералних односа и енер-
гетике до војнотехничке са-
радње, економије, изградње 
инфраструктурних објеката 
у Србији и пољопривреде.

„Имали смо детаљан раз-
говор о свим суштинским 
односима, билатералним, 
пре свега, између Републике 
Србије и Руске Федерације, 
наглашеног пријатељског 
карактера. Потврдили смо 
стратешко опредељење обе 
земље да на пријатељским 
основама наставимо да раз-
вијамо наше односе у разли-
читим сферама друштвеног 
живота“, рекао је председ-
ник Вучић након састанка.

„Руске железнице раде на 
изградњи диспечерског цен-
тра на деоници Нова Пазова-
Нови Сад, раде на пројектној 
документацији до црногорс-
ке границе. Радили смо Бал-
кански ток са руском компа-
нијом и верујем, пре краја го-
дине, видеће се фасцинантни 
резултати“, истакао је пред-
седник Вучић и нагласио да 
је шефу руске дипломатије 
пренео и своју забринутост 
због ситуације у региону.

„Изнео сам наше ставове око 
стања у региону и моју личну 
забринутост, као председни-
ка Србије. Надам се да ћемо 
сви заједно имати довољно 
разума, снаге, да све пробле-
ме решавамо мирним путем, 
дијалогом и разговорима. То 
ће бити трајно опредељење 
Србије“, нагласио је он, и зах-
валио се Русији на подршци 
територијалном интегритету и 
суверенитету Србије.

„Захвални смо Лаврову на 
личној подршци у различи-
тим међународним органи-
зацијама и институцијама 
коју пружа Србији у очувању 
наших виталних интереса. 
Чини ми се да се и ми реци-

прочно понашамо“, објаснио 
је председник Србије.

Рекао је да су се дотакли 
и теме коју он са посебним 
поносом истиче, а то је да 
је Србија донела одлуку да 
чува своју војну неутралност. 
Србија, како каже, неће бити 
део војних блокова, већ жели 
сама да чува своју слободу, 
сама да брине о свом небу, 
земљи и водама. Посебно се 
захвалио председнику Вла-
димиру Путину и министру 
одбране Сергеју Шојгуу на 
помоћи у јачању одбрамбе-
них капацитета, као и мини-
стру Лаврову што је у време 
пандемије дошао у Србију, 
и што увек показује пошто-
вање и искрен пријатељски 
однос према нашој земљи.

Шеф руске дипломатије 
Сергеј Лавров изјавио је 
да поздравља балансирану 
спољну политику Србије и 
њену политику војне неу-

тралности, која је од посеб-
ног значаја за регион.

„Поздравили смо још јед-
ном избалансирану поли-
тику српског руководства, 
које је усмерено ка вођењу 
једнаких и узајамно корис-
них односа са свима, што 
је и у темељу руске спољне 
политике. Поздравили смо 
посвећеност Београда, још 
једном потврђену од стране 
председника Вучића, по-
литици очувања војне неу-
тралности, одустајањем од 
придруживања антируским 
санкција, без обзира на то 
ко их уводи“, нагласио је ми-
нистар Лавров, и подсетио 
да се Русија залаже за по-
штовање принципа Дејтона, 
а то је једнакост три консти-
тутивна народа и постојање 
два ентитета - Републике 
Српске и БиХ.

Председник Вучић и ми-
нистар Лавров присуствова-

ли су паљењу вечне ватре и 
положили венце на Спомен-
гробље ослободилаца Бео-
града, а након тога обишли 
су Храм Светог Саве, где су 
положили цвеће на гроб не-
давно преминулог патријар-
ха српског Иринеја.

Председник Вучић пору-
чио је да „вечна ватра“ у Бе-
ограду, упаљена пламеном 
са Гроба незнаног јунака 
из Москве, треба вечно да 
подсећа да су српски и руски 
народ привржени слободар-
ској традицији и да су у Дру-
гом светском рату били на 
истој страни, страни права, 
правде и слободе. Министар 
Лавров поручио је да Русија 
не прихвата покушаје да 
се ослободилачка историја 
Другог светског рата подвр-
гне ревизији.

„Данашњи догађај потвр-
да је тога и још једном се 
захваљујем народу Србије у 
име свих Руса“, поручио је 
министар Лавров и изразио 
велику захвалност српским 
пријатељима, а пре свега 
председнику Вучићу на ор-
ганизацији овог догађаја и 
пренео поздраве председ-
ника Русије Владимира Пу-
тина.

БЕОГРаД

пОСЕта мИНИСтРа СпОЉНИх пОСлОВа РУСКЕ фЕДЕРаЦИЈЕ СЕРГЕЈа лаВРОВа

ЈОШ ЈЕДНа пОтВРДа БРатСКИх 
ОДНОСа СРБИЈЕ И РУСИЈЕ

Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се, 

у Палати „Србија“, са амбаса-
дорима земаља чланица Ев-
ропске уније акредитованих 
у Србији и шефом Делега-
ције ЕУ Семом Фабрицијем, 
са којима је разговарао о 
приступним преговорима 
између Србије и ЕУ, ста-
билности у региону, регио-
налним пројектима, као и о 
Европском инвестиционом 
плану, који је Европска коми-
сија представила заједно са 
Пакетом о проширењу.

Председник Вучић је, и 
овом приликом, потврдио 
да сарадња са Европском 
унијом и пуноправно члан-
ство Србије остају један од 
кључних спољнополитичких 
приоритета наше земље. 
Посебно је нагласио да је 
Србија искрено посвећена 
даљим и дубљим реформама 
којима приступа са одговор-
ношћу и озбиљношћу, те да 
кроз сарадњу са институ-
цијама Уније и њених члани-
ца настоји да усвоји и приме-
ни најбоље праксе.

„Србија ће наставити да 

се предано залаже за мир и 
стабилност у региону кроз 
унапређење билатералних 
односа са суседима, као и 
кроз јачање регионалне са-
радње уз поштовање свих 
закључених споразума“, ис-
такао је председник Вучић, и 
додао да је европска будућ-
ност Западног Балкана од 
изузетног значаја за стабил-
ност региона и даљи проспе-
ритет ЕУ.

 Амбасадори су истакли да 
су декларације о заједнич-
ком регионалном тржишту 
и зеленој агенди Западног 

Балкана, које су потписале 
Србија и сви лидери региона, 
топло поздрављене у Бри-
селу и у земљама ЕУ, те да 
добра и чврста повезаност 
региона олакшава сарадњу 
саме Уније са Западним Бал-
каном у свим областима од 
заједничког интереса.

Председник Вучић је 
нагласио да Србија висо-
ко цени то што је, упркос 
бројним изазовима са који-
ма се суочава, ЕУ успела да 
одржи питање проширења 
на својој агенди, поготово 
кроз недавно усвајање нове, 

измењене методологије 
преговарачког процеса. По-
себно је нагласио да Србија 
поздравља Економски и ин-
вестициони план, који је ЕК 
представила заједно са Па-
кетом о проширењу, и изра-
зио спремност наше земље 
да са партнерима у региону 
настави да ради на приме-
ни овог Плана, како би се 
унапредио економски по-
тенцијал региона и постигла 
боља инфраструктурна по-
везаност, што би довело до 
приближавања јединстве-
ном европском тржишту.

вЕСти

Министар одбране Ита-
лије Лоренцо Гверини 

посетио је Београд и разгова-
рао са председником Србије 
Александром Вучићем о ста-
билним, пријатељским била-
тералним односима и интен-
зивној сарадњи две државе, 
у складу са успостављеним 
стратешким партнерством. 
Они су изразили очекивање 
да ће околности ускоро до-
зволити одржавање нове 
заједничке седнице влада.

Председник Вучић се зах-
валио италијанским војни-
цима који, у оквиру КФОР-а, 
имају важну улогу у одржа-
вању мира и стабилности, као 
и у заштити Срба и других 
неалбанских заједница на 
Косову и Метохији, истакав-
ши да су својим понашањем и 
деловањем, посебно у зашти-
ти манастира Високи Дечани, 
задобили поверење српског 
становништва. Такође, поз-
дравио је професионалност 
италијанских генерала, који 
од 2013. године командују 
међународним безбедносним 
снагама. Такође, изразио је 

забринутост због напетости у 
региону и рекао да је најваж-
није сачувати мир и стабил-
ност.

Министар Гверини нагла-
сио је да Италија сматра да 
је Србија важна земља на 
Западном Балкану и поздра-

вио лидерство председни-
ка Вучића и његову улогу у 
одржавању мира и стабил-
ности у региону. Нагласио 
је и значај дијалога Београ-
да и Приштине и потврдио 
опредељеност Италије да, 
делујући непристрасно у 

оквиру КФОР-а, настави да 
доприноси безбедности.

Председник Вучић изра-
зио је захвалност за подрш-
ку Италије европском путу 
Србије, као и задовољство 
економском сарадњом двеју 
земаља, уз очекивање да би 
она могла да буде и увећана 
у наредним годинама. Ми-
нистар Гверини пренео је 
захвалност Владе Италије и 
премијера Контеа за меди-
цинску помоћ коју је Србија 
упутила у првој фази бор-
бе против вируса Ковид 19. 
Председник Вучић упутио 
је поздраве председнику 
Серђу Матарели и премије-
ру Ђузепеу Контеу и рекао 
да веома ценимо то што је 
министар Гверини дошао у 
посету у време пандемије, 
када су такве посете веома 
ретке.

СаСтаНаК Са амБаСаДОРИма зЕмаЉа члаНИЦа ЕУ

УВЕћатИ ЕКОНОмСКУ 
СаРаДњУ Са ИталИЈОм

СаСтанак Са делегацијом италије, коју је предводио миниСтар 
Спољних поСлова лоренцо гверини

разговор о европСком инвеСтиционом плану и регионалним пројектима

полагање цвећа на гроб 
патријарха иринеја

Сергеј лавров и алекСандар вучић
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Председник Србије 
Александар Вучић одр-
жао је састанак са ми-

нистрима у Влади Републике 
Србије и директорима јавних 
предузећа задуженим за стра-
тешке пројекте из области 
инфраструктуре, рударства, 
енергетике и привреде. Том 
приликом, информисао је ми-
нистре о досадашњим разго-
ворима са представницима ЕУ, 
Кине, Русије, САД и њиховом 
интересовању за економску 
ситуацију у Србији.

„Суштина данашњег са-
станка је да покушамо зајед-
нички да пронађемо најбоље 
решење за економски раст и 
бољи живот наших грађана. 
Говорио сам о томе шта би 
представници и компаније 
из појединих земаља желе-
ли да учине у нашој земљи и 
шта је то што би требало да 
буде наш најбољи одговор“, 
рекао је председник Вучић 
новинарима након састанка, 
и додао да су разговарали 
и о економској ситуацији, 
сарадњи међу државама и 
кључним инфраструктурним 
пројектима.

„Замолио сам људе да са 
још више енергије раде на 
реализацији инфраструктур-
них пројеката како би имали 
још бољи БДП земље. Циљ је 
да се повећа животни стан-
дард грађана реализацијом 
програма развоја Србија 

2025“, истакао је он.
Председник Србије рекао 

је и да је држава током ко-
вид кризе гледала да сачува 
привреду, не угрожавајући 
будућност наше деце, не 
повећавајући јавни дуг пре-
ко нивоа Мастрихта, иако 
су преко тог нивоа ишле и 
најмоћније земље Европе. 
Нагласио је да ћемо проба-
ти да вратимо азербејџански 
кредит од 170 милиона евра, 
узет 2011. године, када је 
камата због лошег рејтинга 
наше земље била чак чети-
ри одсто, и истакао да ће то 
смањити јавни дуг Србије за 
0,4 одсто, додајући да наш 
јавни дуг сада износи око 
57,9 одсто БДП, што је зна-
чајно ниже него у земљама 
Европе.

Такође, рекао је и да није 
задовољан планирањем, што 
нам је бољка у последњих 30 
година и да и сада локалне 
самоуправе планирају веће 
приходе, а потцењују расхо-
де, али истакао је да је за-
довољан како су планирани 
велики пројекти.

Подсетио је да се тренут-

но граде четири ауто-пута. 
Да Азербејџанци граде мост 
на Сави код Шапца на ауто-
путу Рума - Шабац, затим 
да се гради мост на Сави на 
деоници Сремска Рача - Куз-
мин, мост на Морави на де-
оници Моравског коридора 
код Појата и Ћићевца, као 
и ауто-пут од Прељине до 
Пожеге, који би требало да 
буде завршен до краја сле-
деће године.

Додао је и да у сектору 
енергетике треба убрзати 
градњу електране у Костол-
цу, која би требало да буде 
завршена до друге полови-
не 2022. године, уместо до 
2023. Такође, нагласио је да 
је циљ да се спроведу озбиљ-
не реформе ЕПС-а и Србија-
гаса, као и да верује да ћемо 
пре краја године завршити 
гасовод Балкански ток кроз 
нашу земљу.

Истакао је и да Србија са 
европским компанијама, Раз-
војном банком Савета Европе 
(ЦЕБ) и Немачком развојном 
банком ради на пројекту 
изградње фабрика за пре-
чишћавање отпадних вода и 

обнављању канализационе 
мреже у 28 локалних само-
управа. Поред тога, Србија 
ће са кинеским партнерима 
радити на завршетку недос-
тајуће водоводне и канали-
зационе мреже и пречишћа-
вању отпадних вода у близу 
70 локалних самоуправа у 
централној Србији.

Председник Вучић истакао 
је и да је једна од тема раз-
говора са министрима и ди-
ректорима јавних предузећа 
била и реструктурирање бит-
них предузећа, међу којима 
су „Петрохемија“, „Симпо“, 
„Јумко“, „Ласта“ и додао да 
је јако битно реструктури-
рати та државна предузећа, 
како држава због њих не би 
губила новац, већ да би од 
тих предузећа обезбедила 
више прихода.

Такође, разговарало се и о 
рударству, са посебним ак-
центом на Јадар, јер би про-
изводња литијумских бате-
рија за нашу земљу значила 
милијарде више на годишњем 
нивоу, чиме бисмо направили 
огромну разлику у односу на 
све земље у региону.

СаСтаНаК Са мИНИСтРИма И ДИРЕКтОРИма ЈаВНИх пРЕДУзЕћа

Стратешки пројекти 
за бољи живот грађана

За само четири месеца од полагања 
камена-темељца, новоизграђена 

ковид болница у Батајници примила 
је прве пацијенте, а њеном свечаном 
отварању присуствовала је и предсе-
дница Владе Ана Брнабић. 

„Заиста је био потребан човек са 
визијом, какав је председник Вучић, 
који је у јулу и августу, када смо сви 
мислили да ће корона проћи, рекао 
да морамо да изградимо две бол-
нице. Показало се колико је био 
у праву, ова ковид болница, са 
800 лежајева, отвара се у правом 
тренутку за Србију, јер ће расте-
ретити здравствени систем, по-
моћи здравственим радницима и 
спасити животе. Данас је велики, 
историјски дан, и остаће уписан 
у историји као време када смо 
за четири месеца изградили, не једну 
болницу, већ две, јер ускоро завршава-
мо и болницу у Крушевцу“, рекла је пре-
мијерка Брнабић.

Она се захвалила министру здравља, 

здравственом систему, председнику Ср-
бије, као и особљу из Клиничког центра 
Србије, које ће радити у болници у Батај-
ници. У овој установи радиће 1.600 лекара, 
медицинских радника и немедицинског 
особља, а примљено је и ново особље.

Премијерка је ис-
такла да ће здрав-
ствени систем Ср-
бије, кад победимо 
корону, из ковид 
кризе изаћи значајно 
јачи и да ће Србија 
наставити да га гради, 
јер остаје један од три 
кључна приоритета.

„Изаћи ћемо из кри-
зе са две потпуно нове, 
огромне болнице у Бе-
ограду и Крушевцу, са 
великим бројем новоза-
послених лекара, сеста-
ра, техничара, немеди-
цинског особља, многи 
млади људи добиће шан-
су за посао. Имамо нову 

опрему коју никад пре нисмо имали, ван-
редно смо повећали плате здравственим 
радницима, примили смо нове раднике, 
имамо мрежу лабораторија по Србији, 
коју нисмо имали“, истакла је Брнабић.

НаЈСаВРЕмЕНИЈа ОпРЕма за СпаСаВањЕ жИВОта

У Крушевцу је, у присуству председ-
ника Србије Александра Вучића, от-

ворена нова ковид болница, капацитета 
500 места, која ће допринети јачању 
здравственог система у борби против 
коронавируса.

„Болница у Крушевцу је споменик бу-
дућности, и говориће о делима која смо 
предузели за кратко време, у тешко вре-
ме за наш народ”, констатовао је пред-
седник Вучић, у изјави новинарима по 
доласку.

То је друга болница, поред оне у Батај-
ници, која је изграђена за око четири ме-
сеца. Простире се на 12.500 квадратних 
метара на локацији некадашње касарне 
„Расина”. У њој је посао добило око 600 
лекара, сестара и другог медицинског 
особља, а биће под ингеренцијом КЦ 
Ниш.

Председник Вучић рекао је да је поно-
сан на Србију, на људе који су радили на 
болници у Крушевцу и Батајници, и за че-
тири месеца завршили нешто велелепно.

„Ти људи су радили даноноћно и 
покушаћу да се захвалим радницима. 
Урадили су велики посао и сада имамо 
болницу са 493 постеље, 150 на интен-
зивној нези. То је 150 монитора и 150 

респиратора и то „хај флоу“ респирато-
ра, објаснио је председник, нагласио да 
у складиштима има још 56 таквих и још 
57 покретних респиратора, који ће бити 
дати болницама у Србији. Најавио је и 
даљу набавку „хај флоу“ респиратора за 
будућа времена.

„Овде смо направили фантастичну 
ствар, чиме ћемо покрити не само Кру-
шевац, већ и северни део Рашког округа, 
значајни део Моравичког, те и јужног 
дела Шумадијског округа, али и Топлич-
ког док не завршимо болницу у Про-

купљу. Имаћемо и део болес-
ника са КиМ. Не питамо да ли 
су Срби или Албанци, али то 
ће бити пре свега са севера 
покрајине“, рекао је он.

Према његовим речима за 
разлику од раније, када је јав-
на набавка трајала годину и по 
дана како би се променио ли-
нолеум у лифту, за само чети-
ри месеца подигнута је читава 
болница.

„Мали број земаља и на-
рода може то тако добро, 
брзо и квалитетно да ура-
ди”, нагласио је он додајући 
да остаје још да се ради на 
другим објектима како би се 
направила додатна логисти-

ка, али су интензивна и полуинтензивна 
нега завршене.

Председник Вучић пренео је да је опре-
ма за болницу коштала 9,5 милиона евра.

„У Батајници има већ 530 болесника. 
Замислите да немамо Батајницу и толико 
места. Сада имамо и у Крушевцу и много 
ћемо живота овим спасити. Када смо кре-
нули да градимо, неки су говорили зашто 
бацамо паре када је побеђена корона, али 
срећом је неко размишљао унапред. По-
носан сам на нашу земљу и дивне људе 
који су ово урадили“, наласио је он.

КОВИД БОлНИЦа У БатаЈНИЦИ Са 800 лЕжаЈЕВа

КРУШЕВаЦ

ОБОРЕН НОВИ РЕКОРД

ДВЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ ЗА САМО ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

тренутно Се граде четири ауто-пута, убрзава Се изградња термоелектране у коСтолцу, Следи реформа епС-а и СрбијагаСа, 
завршетак балканСког тока кроз Србију
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На крају 2019. године, председник 
Александар Вучић представио је 

грађанима велики инвестициони про-
грам “Србија 2025”, који доноси 14 ми-
лијарди евра за бољи живот грађана, 
на основу којег ће за пет година про-
сечна плата достићи 900 евра, а пен-
зија 440 евра. Свечано је отворио “Ип-
силон” крак, обилазницу око Суботице 
која повезује Гранични прелаз Келебија 
са ауто-путем Е-75. Учествовао је и на 
Светском економском форуму у Даво-
су, као и на Петом светском форуму о 
Холокаусту, који је организовао пред-
седник Израела Рувен Ривлин.

Гост Београда био је руски ми-
нистар одбране Сергеј Шојгу. 

Председник Вучић говорио је на 
годишњој конференцији Америч-
ко-израелског комитета за јавне 
послове (AIPAC) и састао се са 
тројицом најближих сарадника 
председника Доналда Трампа. 
Учествовао је и на 56. Минхен-
ској безбедносној конференцији, 
у чијем слклопу је имао више би-
латералних састанака са светским 
званичницима. Српска напредна 
странка прва је предала изборну 
листу за парламентарне изборе.

Цео свет погођен је пандемијом ви-
руса Ковид-19. У Србији је ванредно 

стање проглашено 9. марта и све актив-
ности сведене су на минимум. Председ-
ник Вучић упустио се у борбу за набавку 
дефицитарне медицинске опреме, рес-
пиратора, маски, рукавица, визира, ска-
фандера... Дочекао је први у низу авиона 
са медицинском помоћи за борбу против 
Ковида-19 из Кине, државе која се прва 
одазвала и упутила помоћ Србији. Држа-
ва је донела четири економске мере по-

моћи привреди - исплатила је минимал-
не зараде фирмама које нису отпустиле 
више од 10 одсто радника, ослободила 
је привреднике плаћања пореза на зара-
де и доприносе, издвојила 2,2 милијарде 
евра за повољне кредите за привреду и 
обезбедила 100 евра сваком пунолетном 
грађанину. Уведен је мораторијум на от-
плату кредита, плате здравственим рад-
ницима повећане су десет одсто, а сви 
пензионери добили су по 4.000 динара 
помоћи.

Ванредно стање укинуто је на Ђурђевдан, 6. маја, и 
живот је постепено почео да се враћа у нормалу. 

Сада је требало опоравити привреду која је практич-
но стајала два месеца. Парламентарни, покрајински 
и локални избори заказани су за 21. јун. Председник 
Вучић разговарао је са патријархом Иринејем о све из-
раженијим проблемима српског народа у Црној Гори, 
угостио је мађарског премијера Виктора Орбана у Бео-
граду, телефонски је разговарао са председником Вла-
димиром Путином и захвалио се на подршци Русије 
Србији. Учествовао је на Самиту лидера ЕУ и Запад-
ног Балкана и на састанку Високог савета за сарадњу 
Србије, Бугарске, Грчке и Румуније, где је договорено 
отварање граница, које су биле затворене због короне, 
и јачање економских веза.

Листа „Александар Ву-
чић - За нашу децу“ 

освојила је убедљиву 
победу и више од два 
милиона гласова на пар-
ламентарним изборима, 
али и на покрајинским 
и локалним изборима. 
Председник Александар 
Вучић састао се у Москви 
са председником Руске 
Федерације Владимиром 
Путином, где су заједно 
присуствовали Паради 
победе, поводом 75 годи-
на од завршетка Другог 
светског рата. Председ-
ник Вучић састао се са 

највишим европским зва-
ничницима у Бриселу, као 
и са бугарским премије-
ром Бојком Борисовим, 
са којим је договорио 
два стратешка пројекта. 
Отворио је научно-тех-
нолошке паркове у Чачку 
и Нишу, и три фабрике 
- амерички „Адијент“ у 
Лозници, „Будимку“ у По-
жеги и „Форверк“ у Чачку, 
а присуствовао је и поста-
вљању камена-темељца 
за фабрику „Кјунгшин 
кејбл“. Сваком грађанину 
који се пријавио за помоћ, 
исплаћено је 100 евра.

14 мИлИЈаРДИ ЕВРа за БОЉИ жИВОт ГРађаНа

пРЕДаЈа ИзБОРНИх лИСта

паНДЕмИЈа КОРОНа ВИРУСа

БОРБа Да СРБИЈа НаСтаВИ Да РаСтЕ

УБЕДЉИВа пОБЕДа На ИзБОРИма

медицинСка помоћ у 
борби против ковида 19

алекСандар вучић и Сергеј шојгу

на СветСком економСком форуму у давоСу

СрпСка напредна Странка прва је предала 
изборну лиСту

на отварању фабрике „адијент“ у лозници

предСедник вучић говорио је на првом дигиталном митингу у Србији

проглашење победе изборне лиСте „алекСандар вучић - за нашу децу“

алекСандар вучић и владимир путин



вЕСти
СНС ИНФОРМАТОР 90/2020  |  1110  |  СНС ИНФОРМАТОР 90/2020

запРатИ На ИНСтаГРамУ

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

Н А Ј В А Ж Н И Ј И  Д О Г А Ђ А Ј И  У  2 0 2 0 .  Г О Д И Н И

Председник Александар Вучић 
био је гост француског председ-

ника Емануела Макрона у Паризу, 
где су разговарали о дијалогу Бео-
града и Приштине, европском путу 
Србије, билатералним односима и 
пандемији. У Сремској Рачи обе-
лежен је дан сећања на страдале и 
прогнане Србе у хрватској оружаној 
акцији „Олуја“. Држава је, у циљу 
сузбијања економске кризе изаз-
ване пандемијом, донела још један 
пакет мера: сваки радник добио је 
два пута по 18.000 динара, одло-
жено је плаћање пореза и доприно-

са за још месец дана и одложено је 
плаћање рата кредита још два ме-
сеца, а покренут је и пројекат „Моја 
прва плата“. Почеле су консултације 
за формирање нове Владе Србије. 
Дијалог Београда и Приштине покре-
нут је после 20 месеци. Председник 
Вучић посетио је Бањалуку и уручио 
помоћ од 2,7 милиона евра. Испред 
Народне скупштине у Београду и 
Градске куће у Новом Саду почеле 
су насилне демонстрације у којима 
су хулигани нападали полицију, а 
одмах затим уследио је и нови скок 
броја оболелих од корона вируса.

Председник Вучић предво-
дио је делегацију Србије у 

дводневној посети Вашингто-
ну, где се састао са председ-
ником САД Доналдом Трам-
пом и највишим америчким 
званичницима. Председник 
Вучић и премијер привреме-
них косовских институција 
Авдулах Хоти потписали су 
билатералне споразуме са 
америчким председником о 
нормализацији економских 
односа Београда и Приштине. 
Патријарх Иринеј и председ-
ник Вучић обишли су завршне 
радове на Храму Светог Саве 
на Врачару. Народна скупшти-
на Републике Србије одржала 
је конститутивну седницу но-
вог сазива. Председник Вучић 
учествовао је на лидерском 
панелу 15. Бледског стра-
тешког форума и предводио 
је делегацију у разговорима 
Београда и Приштине у Бри-
селу, где се састао са висо-
ким званичницима ЕУ и САД. 
Међународна организација 
рада (МОР) и Европска банка 

Чланови нове Владе Србије, 
на челу са председницом 

Владе Аном Брнабић, положили 
су заклетву пред посланицима 
Народне скупштине. Америч-
ка Међународна развојна фи-
нансијска корпорација, „ДФЦ“, 
отворила је канцеларију у Бе-
ограду, где је боравила до сад 
највећа делегација из САД, на 
челу са Ричардом Гренелом, 
специјалним саветником пред-
седника Доналда Трампа. Пред-
седник Србије учествовао је 
на онлајн састанку Генералне 

скупштине Уједињених нација. 
Кнез Алберт Други од Монака 
боравио је у званичној посети 
Србији, а председник Вучић 
угостио је и Оливера Вархељија, 
европског комесара за проши-
рење, и Мирослава Лајчака, 
специјалног изасланика ЕУ за 
дијалог Београда и Приштине. 
Након састанка са кинеским 
партнерима, најавио је почетак 
изградње брзе саобраћајни-
це од Новог Сада до Руме. На 
Пештерској висоравни одржана 
је војна вежба „Садејство 2020“.

Грађани су суочени са новим та-
ласом заразе корона вируса. Сва-

ки здравствени радник добио је по 
10.000 динара помоћи државе, а 
председник Александар Вучић наја-
вио је набавку вакцине против ко-
роне. Цео српски народ опростио 
се од блаженопочившег патријарха 
Иринеја. Влада Србије одржала је 
посебну седницу о дијалогу о Косову 
и Метохији, БДП-у и Ковиду 19, којој 
су присуствовали и председник Алек-
сандар Вучић и гувернерка Јоргованка 
Табаковић. Поводом Дана примирја у 
Првом светском рату, председник Ву-

НОВИ паКЕт ЕКОНОмСКИх мЕРа

СаСтаНаК Са пРЕДСЕДНИКОм 
ДОНалДОм тРампОм

фОРмИРаНа НОВа ВлаДа СРБИЈЕ

СРБИЈа Са НаЈВЕћИм ЕКОНОмСКИм РаСтОм У ЕВРОпИ

ДВЕ КОВИД БОлНИЦЕ заВРШЕНЕ У РЕКОРДНОм РОКУ

чић одликовао је заслужне појединце 
и установе - хероје Србије. Међуна-
родни монетарни фонд објавио је да 
Србија има највећи економски раст у 
целој Европи. Предвиђа се да ће раст 
БДП-а Србије 2021. бити пет одсто, а 
2022. шест одсто. Председник Вучић 
обишао је завршне радове на две ко-
вид болнице - у војном комплексу „Ра-
сина“ у Крушевцу и војном комплексу 
„Земун економија“ у Батајници. Србија 
је рефинансирала најскупљи дуг и вра-
тила се на доларско тржиште хартија 
од вредности. Најављено је повећање 
пензија и плата у јавном сектору.

Србија је остварила још 
један рекорд – за само 

четири месеца од почетка 
изградње, завршене су и оп-
ремљене најсавременијом 
опремом две болнице, у Бео-
граду и Крушевцу, које су по-
челе да примају тешке ковид 
пацијенте, чиме је спасен ве-
лики број живота. Договорен 
је увоз првих вакцина против 
вируса Ковид 19, а прво ће се 
вакцинисати старији грађани 
и хронични болесници. У по-
сети Београду био је министар 

спољних послова Руске Феде-
рације Сергеј Лавров, пред-
седник Александар Вучић 
телефонски је разговарао са 
немачком канцеларком Ан-
гелом Меркел и француским 
председником Емануелом Ма-
кроном. У Инђији је положен 
камен-темељац за изградњу 
фабрике „Тојо тајер“, која је 
прва фабрика овог јапанског 
инвеститора у Европи. Сви 
пензионери добили су по 
5.000 динара уочи великог 
празника, Светог Николе.

за обнову и развој (ЕБРД) обја-
вили су да Србија има најбоље 
мере помоћи грађанима на За-
падном Балкану. Повећана је ми-

нимална цена рада и најављено 
је повећање пензија. Почела је 
изградња ковид болница у Ба-
тајници и Крушевцу.

емануел макрон и алекСандар вучић

Са доналдом трампом, након потпиСивања билатералног Споразума

полагање заклетве

ковид болница у крушевцу
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Новоизабрана ми-
нистарка привреде у 
Влади Републике Ср-

бије, Анђелка Атанасковић, 
до сада је радила у привре-
ди, и то од првог радног дана 
до данас у истој компанији 
- „Прва петолетка-Наменска 
АД “ Трстеник, . У разговору 
за „СНС Информатор“ каже 
да позив да обавља функцију 
министарке привреде, што је 
за њу, како каже, велика част 
и још већа одговорност, није 
очекивала. Након ступања 
на ову одговорну функцију, 
први кораци били су јој да се 
упозна са начином рада Ми-

нистарства, како би се што 
пре ухватила у коштац са 
изазовима који стоје пред на-
шом привредом и друштвом 
у целини.

- Трудим се да се сваком 
послу посветим у потпуности 
и да остварим резултате који 
се очекују, а у Министарству 
привреде морамо задржати 
континуитет у остваривању 
добрих резултата, који су 
нашу привреду учинили пре-
познатљивом, не само у овом 
делу Европе, него и шире. 
Са задовољством истичем 
свесрдну помоћ запосле-
них, који су прави профе-
сионалци, веома стручни и 
посвећени послу. Верујем 
да ћемо заједно, радећи као 
добар тим, посебно у овим 
тешким временима обележе-
ним пандемијом, допринети 
унапређењу и развоју при-
вреде, вишем стандарду и 
бољем животу свих грађана.

Како оцењујете тренут-
ну економску ситуацију 
у Србији?
- Када говоримо о еконо-

мији данас, свакако морамо 
узети у обзир актуелну ситу-
ацију и изазове које је пред 
читав свет ставила пандемија 
изазвана вирусом Корона 19. 

Међутим, баш ова ситуација 
нам је показала колико се 
наша привреда променила 
и колико је постала витал-
нија и отпорнија на утицаје 
и притиске. Без обзира на 
кризу изазвану пандемијом, 
сачували смо виталност 
привреде, ликвидност ком-
панија, није било затварања 
фабрика, нити отпуштања 
радника. То смо успели зах-
ваљујући правовременом и 
адекватном реаговању др-
жаве, добро осмишљеном 
пакету мера подршке, као и 
истрајности привредника, 
који су дали све од себе како 

би опстали и наставили по-
словање. Сви смо се понели 
одговорно и то је дало резул-
тате. Више од 160 милијар-
ди динара који су прошли 
кроз раздео Министарства 
привреде представљали су 
драгоцену подршку привре-
ди у очувању ликвидности 
и постојеће запослености. 
Кроз мере подршке, до сада 
је подржано око 250.000 
привредних субјеката, а од 
средине марта до средине 
новембра чак је дошло до 
раста запослености за више 
од 60.000 људи.

Шта видите када упоре-
дите привреду Србије са 
привредама држава у ре-
гиону?
- Сви економски показа-

тељи говоре да Србија има 
најбољи резултат по питању 
привредног раста у Европи 
и да је на добром путу да тај 
тренд и настави. Оптимизам 
је реалан, што потврђују и 
прогнозе Европске комисије 
и Међународног монетарног 
фонда, који нам предвиђају 
већу отпорност и раст у тре-
нутној глобалној кризи него 
другим државама. Подсећам 
да смо једна од малог броја 
земаља која је нашла адек-

- Без обзира на кризу изазвану 
пандемијом, сачували смо 
ликвидност компанија, није било 
затварања фабрика, нити 
отпуштања радника

»

ОчЕКУЈЕм ЈОШ ВЕћИ РаСт СРпСКЕ пРИВРЕДЕ

ватну меру и начин да своју 
привреду, погођену корона 
вирусом, помогне и подржи. 
Наравно, то све не би било 
могуће  без тешких, храбрих, 
успешних потеза које смо 
спровели, на иницијативу 
председника Србије Алек-
сандра Вучића.

Шта домаћа привреда 
може да очекује наредне 
године? Да ли се плани-
рају још неке мере по-
моћи?
- Министарство привреде 

је у сталној комуникацији са 
привредницима. Помно пра-
тимо стање у привреди, како 
бисмо благовремено реаго-
вали. Не смемо заборавити 
да борба против корона ви-
руса и даље траје, а ми, по-
ред борбе за сваки људски 
живот, морамо да водимо 
рачуна о економији. Оче-
кујемо смиривање ситуације, 
опоравак и раст привредне 

активности, посебно након 
што вакцине буду доступне. 
У складу са тим очекивањи-
ма, припремају се програми 
за подстицање инвестиција 
и раст привреде, за шта су 
предвиђена средства у буџе-
ту Србије за наредну годину.

Какву сарадњу имате 
са председником алек-
сандром Вучићем и пре-
мијерком аном Брнабић?
- Као генерални директор 

гиганта као што је „Прва пе-
толетка - Наменска“, имала 
сам срећу да сарађујем са 
председником Србије Алек-
сандром Вучићем и пре-
мијерком Аном Брнабић. Та 
сарадња увек је била изузет-
на и доносила је резултате. И 
овом приликом морам да ис-
такнем њихово разумевање 
потреба компаније, специфи-
чности наменске индустрије 
и спремности да се „Прва 
петолетка - Наменска“  подр-

жина путу своје консолида-
ције и развоја. Велику сигур-
ност и поуздање предста-
вљало ми је то што сам знала 
да имам коме да се обратим, 
да ћу у сваком тренутку има-
ти њихову пуну подршку, по-
себно председника Вучића. 
То ми је, заиста, много зна-
чило као директору, а и сада 
као министарки. Зато сам 
са великим задовољством, 
уз неизмерну захвалност на 
указаном поверењу, спрем-
но прихватила њихов позив 
да будем део Владе Србије. 
Свакако ћу се потрудити да 
оправдам поверење и испу-
ним очекивања.

Колико дуго се бавите 
пословима у привреди? 
Колико су Вам у сада-
шњем раду драгоцена 
искуства која сте стекли?
- Као што сам већ ис-

такла, у привреди сам цео 
свој радни век, већ 38 го-
дина. Каријеру сам започ-
ела у тада Основној орга-
низацији удруженог рада 
- Наменска производња, 
из које је настало садашње 
Привредно друштво за про-
изводњу наменских произ-
вода „ППТ-Наменска” АД. 
Прошла сам пут од сектора 
технологије до генералног 
директора и, ево, данас сам, 
као министарка привреде, 
део Владе Србије. Верујем 
да ме је баш то моје, могу 
слободно рећи,  вишедеце-
нијско искуство у привре-
ди и препоручило за место 
министра. Оно што могу да 
обећам је да ћу се трудити 
да искористим познавање 
реалног сектора, као и ан-
гажовање у Привредној 
комори Србије, на месту 
председника Парламента 
привредника Регионалне 
привредне коморе Расин-
ског управног округа, да се 
ухватим у коштац са свим 
изазовима и дам све од себе 
како би наставили са оства-
ривањем добрих резултата.

за Вас кажу да сте спа-
сили фирму која је била 
пред гашењем. Како Вам 
је то пошло за руком?

- „Рецепт“ је једноста-
ван - преданим радом свих 
запослених, домаћинским 
пословањем и паметним 
улагањем, успели смо да 
„Прву петолетку - Намен-
ска“, поставимо на стабилне 
ноге. Морам поново да ис-
такнем да нам је много зна-
чила подршка председника 
Александра Вучића, као и 
да је велику улогу имала 
држава, која нам је помогла 
да набавимо нове машине. 
Побољшали смо услове рада 
и обезбедили већу заштиту 
запослених, а доста тога је 
урађено на заштити животне 
средине. Све је то допринело 
подизању конкурентности, 
што је довело да повећања 
обима посла и зарада, па 
самим тим и животног стан-
дарда запослених и њихових 
породица. Задовољство за-
послених резултирало је њи-
ховим још пожртвованијим 
ангажовањем и посвећено-
шћу фабрици.

Колико Вам значи то што 
сте били проглашени за 
најбољег менаџера Југо-
источне Европе?
- Почаствована сам што 

сам проглашена за најбољег 
менаџера Југоисточне Евро-
пе. То је потврда да се труд 
и рад увек исплате и велика 
сатисфакција за одговоран 
однос према послу, бригу 
о фабрици и запосленима, 
за посвећеност пословним 
партнерима и добављачима. 
Међутим, то признање исто-
времено и обавезује да сада, 
када сам на месту министар-
ке привреде, још више радим 
како би резултати били још 
бољи.

Каква је сада ситуација у 
„првој петолетки“?
- Поносна сам што смо од 

„Прве петолетке - Намен-
ска“, успели да направимо 
једну од најбољих компа-
нија у читавој одбрамбеној 
индустрији Србије. Једнако 
важно је то што је компа-
нија остала у добрим рукама. 
Зато верујем да ће и убудуће 
наставити са успешним по-
словањем.

аНђЕлКа атаНаСКОВИћ, 
министарка привреде

У Србији је започела реа-
лизација највеће јапан-

ске инвестиције, изградња 
фабрике гума компаније 
„Тојо тајер“, која је уједно и 
прва фабрика овог гиганта 
на тлу Европе. Полагању ка-
мена-темељца присуствовао 
је председник Србије Алек-
сандар Вучић и истакао да 
ће „Тојо тајер“ бити један од 
највећих извозника из Ср-
бије.

„Извоз „Тојо тајера“ биће 
на нивоу од 240 милиона 
евра, и то ће бити један од 
најважнијих и најмоћнијих 
извозника са територије 
Србије. То су огромни под-
стицаји за развој српске 
економије, али још важније 
је, што после овог улагања, 
очекујемо и долазак нових 
јапанских компанија. Реч је о 
инвестицији од 382 милиона 
евра, што је највећа јапанска 
инвестиција до сада у Ср-
бији, због чега сам захвалан 
свима у Јапану који су ради-
ли на томе, као и свима у на-
шој земљи који су, у жестокој 
конкуренцији, успели да се 
изборе за долазак овако ве-
лике и моћне компаније“, ре-

као је председник Вучић.
Генерални директор кор-

порације „Тојо тајер“, Така-
ши Шимицу, истакао је да 
ће изградња фабрике бити 
завршена до априла 2022. 
године, да ће српски рад-
ник производити годишње 
пет до десет милиона гума и 
снабдевати тржишта у Евро-
пи, на Блиском истоку, Афри-
ци и Северној Америци.

Званицама се обратио и 
некадашњи фудбалер и реп-
резентативац Драган Стојко-
вић Пикси, који је више од 
деценије живео и радио у 
Јапану, и представнике „Тојо 
тајера“ поздравио на јапан-
ском.

ИНђИЈа

пОлОжЕН КамЕН-тЕмЕЉаЦ 
за ЈапаНСКУ фаБРИКУ 

„тОЈО таЈЕР”

о  прва фабрика „тојо” у Европи

о  Инвестиција вредна 382.713.001 €

о  523 радна места

о  производња 5-10 милиона гума годишње
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Члан Главног одбора СНС 
и директор Kанцеларије 

за Kосово и Метохију, Петар 
Петковић, боравио је 7. и 8. 
децембра у првој посети Kо-
сову и Метохији, од доласка 
на чело Kанцеларије. Том 
приликом, обишао је Kосов-
ску Митровицу, Звечан и Зу-
бин Поток, и поручио да ће 
држава Србија и председник 
Александар Вучић увек бити 
уз свој народ на KиМ.

Петковић је обишао ново-
изграђену пи-си-ар лабора-
торију у Kосовској Митрови-
ци, у којој се обрађују узорци 
тестова на коронавирус из 
свих средина са већинским 
српским становништвом на 
KиМ. Реч је о једној од нај-
савременијих пи-си-ар ла-
бораторија, која је изграђе-
на средствима Kанцеларије 
за Kосово и Метохију, уз 
подршку свих државних ор-
гана.

„Само удружени можемо 
да се одбранимо и победи-
мо овај вирус. Захваљујући 

председнику Александру 
Вучићу, премијерки Ани 
Брнабић, као и Kанцеларији 
за KиМ, били смо у прилици 
да изградимо ову пи-си-
ар лабораторију која има 
најбољу опрему и дневно 
може да обради и до 250 
узорака“, истакао је Пет-
ковић, и поручио да ће др-
жава наставити да улаже 
у здравство у својој јужној 
покрајини.

„Запошљавање меди-
цинских радника један је 
од приоритета и до сада 
су овде, у KБЦ у Kосовској 
Митровици, запослене 83 

медицинске сестре и 45 ле-
кара, а расписан је конкурс 
за још 38 медицинских се-
стара. Помоћи ћемо и када 
је реч о набавци нових са-
нитетских возила и свега 
што је потребно“, поручио 
је Петковић, након разго-
вора са радницима Здрав-
ственог центра у Kосов-
ској Митровици, којима се 
захвалио на ангажману у 
борби против Kовида 19 и 
напорима које свакодневно 
улажу да одрже здравстве-
ни систем.

Петковић се састао и са 
владиком рашко-призрен-

ским Теодосијем, с којим је 
још једном подвукао важност 
јединства српског народа.

„Држава Србија и СПЦ 
представљају два несало-
мива стуба српског опстанка 
на KиМ и та два стуба су ве-
зивно ткиво за српски народ 
на KиМ. У наредном пери-
оду, учинићемо све што је 
до нас да, као Влада Србије, 
подржимо СПЦ и Епархију 
рашко-призренску кроз раз-
личите пројекте и обнову 
наших цркава и манастира. 
Србима на KиМ и свима нама 
потребан је мир, а мир из-
међу Срба и Албанаца кључ 
је за опстанак и останак срп-
ског народа на KиМ“, закљу-
чио је Петковић.

Обилазак општина на се-
веру Kосова и Метохије била 
је прилика и да Петковић 
посети две српске породи-
це - седмочлану породицу 
Недељковић из Kосовске 
Митровице и седмочлану 
породицу Бишевац из Зуби-
ног Потока, којима је Kанце-
ларија реновирала, односно 
изградила, нови дом.

ОтВОРЕНа НаЈСаВРЕмЕНИЈа лаБОРатОРИЈа

НаРОДНа СКУпШтИНа РЕпУБлИКЕ СРБИЈЕ

фИНаНСИЈСКИ заКОНИ И запажЕНЕ РаСпРаВЕ

Гувернерка Јоргованка 
Табаковић учествова-

ла је на Кинеском међу-
народном финансијском 
форуму у Шангају о фи-
нансијским услугама у 
доба дигиталне еконо-
мије, који представља 
један од најзначајнијих 
догађаја у области фи-
нансија у Кини и плат-

форма је за размену идеја 
и развој међународне са-
радње.

„Корисници финан-
сијских услуга у Србији 
уживају пуну сигурност 
и заштиту права. Србија 
је препознала дигита-
лизацију као развојну 
шансу и корисници фи-
нансијских услуга у Ср-

бији међу првима у Ев-
ропи могу да закључују 
финансијске уговоре на 
даљину“, рекла је гувер-
нер Табаковић на форуму 
који је окупио више од 
300 истакнутих званич-
ника Кине, представника 
међународних органи-
зација, банкарских удру-
жења и компанија.

НаРОДНа БаНКа

Током децембра, 
одржано је пет 
редовних седни-

ца Другог редовног 
заседања на којима 
су народни послани-
ци разматрали важне 
законе из области 
углавном финансија. 
Такође, одржана је 
и посебна седница 
Другог редовног за-
седања, на којој су 
народни посланици 
разматрали извештај 
Заштитника грађа-
на, затим извештај о 
спровођењу Закона 
о слободном присту-
пу информацијама од 
јавног значаја и Зако-
на о заштити подата-
ка о личности, као и 
редовни годишњи из-
вештај Повереника за 
заштиту равноправно-
сти и извештај о раду 
Државне ревизорске 
институције.

Посланичка група „Алек-
сандар Вучић – за нашу 
децу“ вредно је радила то-
ком децембра, народни по-
сланици активно су учество-
вали у расправи, предлагали 
амандмане, постављали по-
сланичка питања... Народни 
посланик и потпредседник 
СНС Миленко Јованов по-
ставио је питање шта раде 
државни органи поводом 
изјаве плаћеног убице Чабе 
Дера мађарским истражним 
органима, да је од два кри-
минална клана добио по-
нуду да изврши атентат на 
председника Србије Алек-
сандра Вучића? Такође, у 

једном од говора осврнуо 
се и на пројекат Мини Шен-
гена, као противтежи рат-
ног лудила у који странци 
годинама и вековима гурају 
Балкан.

Народна посланица Сан-
дра Божић детаљно је го-
ворила о Драгану Ђиласу и 
његовом брату Гојку Ђиласу, 
о њиховом богаћењу док је 
брат Драган био у извршној 
власти, које је резултирало 
тиме да су фирме Драгана 
Ђиласа зарадиле 619 мили-
она евра, а да је Гојко Ђилас 
стекао 35 некретнина на 
елитним локацијама у Бео-
граду.  

Излагања народних посла-
ника Биље Пантић Пиље и 

Марка Атлагића изазвала су 
бурне реакције дела јавности 
која подржава опозицију, 
док се на мети острашћених 
твитераша ко зна који пут 
нашао народни посланик 
Лав Пајкић, након што је на 
двадесетак куцаних страна 
изнео извештај о Ђиласовој 
имовини и злоупотребама.

Поред старијих и искус-
нијих колега Александра 
Мартиновића, Владимира Ђу-
кановића, Александра Мар-
ковића, Владимира Марин-
ковића, Александре Томић 
и других, и млади народни 
посланици СНС, полазници 
Академије младих лидера, 
такође су имали запажене 
скупштинске дебије. Народни 

посланици Ивана Поповић и 
Немања Јоксимовић, чији је 
ово први мандат у Скупштини,  
били су и овлашћени предла-
гачи закона.

Као посебна занимљивост 
у децембру издвојило се пи-
тање потпредседника Наро-
дне скупштине Владимира 
Орлића Радио-телевизији 
Србије, зашто су народни 
посланици листе „Алексан-
дар Вучић – За нашу децу“ 
цензурисани од стране 
јавног сервиса, јер сваки пут 
када подигну неки папир да 
покажу грађанима Србије, 
редитељи преноса истог 
тренутка мењају кадар како 
се не би видело шта је на па-
пиру?

фИНаНСИЈСКИ УГОВОРИ На ДаЉИНУ

обилазак здравСтвеног центра у коСовСкој митровици

јоргованка табаковић

Пољопривредно газ-
динство Дејана Ма-
тића, произвођача 

дувана из Голубинаца, који 
је уз помоћ компаније „Јапан 
Табако Интернешнал“ уло-
жио новац у производњу ду-
вана, обишли су председник 
Србије Александар Вучић и 
председник Владе АП Војво-
дине Игор Мировић.

Породица Матић порек-
лом је из Ораховца, а пре 20 
година дошла је са Косова и 
Метохије и, уз помоћ људи 
из Голубинаца, успела да 
покрене производњу дувана. 
Председник Вучић разго-
варао је и са руководством 
компаније ЈТИ и произвођа-
чима дувана који имају уго-
вор са овом компанијом, 
поводом успешно завршене 
бербе и рекордних приноса.

„Компанија ЈТИ ангажује 
250 домаћинстава у Србији 
у производњи дувана, од 
којих свако запосли између 

40 и 60 сезонаца. ЈТИ шири 
мрежу произвођача дувана у 
Војводини, што је веома зна-
чајно за тај део наше земље. 
Ангажују 250 газдинстава, 
што је 50 одсто од укупног 
броја произвођача у Србији“, 
рекао је председник Вучић.

Према његовим речима, ја-
пански инвеститори све више 
долазе у Србију, а најављен 
долазак још једног јапанског 
инвеститора у Нови Сад. 
Подсетио је да је у Инђији не-
давно ударен камен-темељац 
за фабрику јапанског „Тојо 
тајерса“. Такође, истакао је 
и да произвођачи дувана ан-
гажују сезонце углавном Ал-
банце из Прешева и људе из 
Неготина, што је сигнал да 
држава мора више да уради 
за југ и исток Србије. Напо-
менуо је и да ЈТИ реализује 
годишње извоз од 300 мили-
она евра и да је та компанија 
један од наших највећих по-
реских контрибутора.

КОСОВО И мЕтОхИЈа

ЈАпАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 
СВЕ ВИшЕ ДОЛАЗЕ У СРБИЈУ

ГОлУБИНЦИ

предСедник вучић Са СремСким домаћинима, 
произвођачима дувана
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ФИНАНСИЈЕ

ОДБРАНА

ПРИВРЕДА

ЕКОЛОГИЈА

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ДРЖАВНА УПРАВА

Председница Владе Ана Брнабић от-
ворила је Државни дата центар у 

Крагујевцу, који треба да допринесе без-
бедном чувању података. Брнабић је на-
гласила да Србија постаје земља са нај-

модернијом банком података, где ће бити 
похрањени подаци грађана, домаћих и 
светских компанија. Према њеним речи-
ма, Швајцарска се обогатила на томе што 
је у сваком тренутку могла да гарантује 

чување новца појединцима и компанија-
ма. Уговори о комерцијалном коришћењу 
Дата центра потписани су са више до-
маћих и иностраних компанија, међу који-
ма су и „Хуавеј“ и „ИБМ“.

ДРжаВНИ Дата ЦЕНтаР У КРаГУЈЕВЦУ

У БатаЈНИЦИ 1.500, У КРУШЕВЦУ 
900 зДРаВСтВЕНИх РаДНИКа

пОДРШКа ЕУ за НаБаВКУ 
ВаКЦИНа за запаДНИ БалКаН

СРБИЈа ОДГОВОРНа И хУмаНа зЕмЉа

СУБВЕНЦИЈЕ за 3.000 
млаДИх пОЉОпРИВРЕДНИКа

НОВИх 27 ВОзИла за лОГИСтИКУ

КапИталНЕ ИНВЕСтИЦИЈЕ И 
пОДИзањЕ КВалИтЕта жИВОта

СаРаДња Са ЕУ

мОДЕРНИзаЦИЈа 
БЕОГРаДСКОГ аЕРОДРОма

СаСтаНаК Са пРЕДСтаВНИЦОм ЕБРД

пОСтРОЈЕњЕ за 
ОДСУмпОРаВањЕ У тЕНт Б

СРпСКЕ И мађаРСКЕ 
ДИплОматЕ пОД ИСтИм КРОВОм

Министарство је 
обавестило кандида-
те да је листа младих 
пољопривредника , 
који ће ове године до-
бити субвенције, про-
ширена тако да, умес-
то 2.500 пољопри-
вредника млађих од 40 
година, сада право на 
субвенцију има 3.000 
кандидата. „Додатна сред-
ства успели смо да обезбеди-

мо захваљујући раз-
умевању Министар-
ства финансија и Вла-
де да је неопходно 
улагати у „старт ап“ 
и младе на селу“, ре-
као је министар Бра-
нислав Недимовић. 
Предност на конкур-
су имали су млади из 
средина са лошијим 

економским положајем у на-
шој земљи.

Министар Злати-
бор Лончар рекао је 
да ће у новој ковид 
болници у Батајници 
бити запослено 1.500 
медицинских рад-
ника, док ће у ковид 
болници у Крушевцу 
радити њих 900. У 
новој болници у Ба-
тајници радиће за-

послени већином из 
КЦ Србије, као и из 
свих осталих болни-
ца и здравствених 
установа на терито-
рији Србије, док ће у 
болници у Крушевцу 
углавном радити за-
послени из КЦ Ниш и 
из здравствених ус-
танова са југа земље.

Министарка Јадран-
ка Јоксимовић разго-
варала са европским 
комесаром Оливером 
Вархеијем и мини-
стрима спољних по-
слова и европских 
интеграција Западног 
Балкана о епидеми-
олошкој ситуацији и 
доступности вакцина 
за Западни Балкан, како би 
се обезбедио бар део вакци-

на у исто време када 
и за чланице ЕУ. Јок-
симовић је изразила 
захвалност на помоћи 
коју је ЕУ обезбедила 
Србији, пре свега кроз 
набавку и транспорт 
здравствене опреме, 
додатни ангажман 
здравствених радника 
и подршку материјал-

но најугроженијим становни-
цима.

Поводом Међу-
народног дана миг-
раната, министарка 
Дарија Кисић Тепав-
чевић обишла је ра-
дове на проширењу 
капацитета Центра 
за смештај малолет-
них страних лица без 
пратње у Водовод-
ској улици, и истакла 
да се Србија, у различитим 

мигрантским кризама, 
показала као изузетно 
одговорна и хумана 
земља. Навела је да 
је више од 20 устано-
ва социјалне заштите 
учествовало у актив-
ностима усмереним 
на мигрантску попу-
лацију, а да највећи 
допринос дају центри 

за социјални рад.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕтСКа ЕфИКаСНОСт, 
зЕлЕНа ЕКОНОмИЈа

Зелена економија, 
енергетска ефикас-
ност, обновљиви изво-
ри енергије и сарадња 
у области родне рав-
ноправности и енер-
гетике биле су теме 
састанка министарке 
Зоране Михајловић и 
сталне координатор-
ке УН у Србији Фран-
соаз Жакоб. „Министарство 

припрема измене три 
закона - о енергетици, 
рударству и енергет-
ској ефикасности, као 
и израду новог закона 
о обновљивим изво-
рима енергије. Осно-
ваћемо фонд за енер-
гетску ефикасност, а 
радимо и на дигитали-
зацији сектора рудар-

ства“, рекла је Михајловић.

КУЛТУРА

РЕГИОНалНа КОНфЕРЕНЦИЈа 
„КУлтУРа У ДОБа паНДЕмИЈЕ”

Министарка Маја 
Гојковић отворила је 
онлајн регионалну кон-
ференцију „Култура у 
доба пандемије“ и ис-
такла да је у превази-
лажењу ефеката панде-
мије важно да се осмис-
ли модел регионалног 
приступа. „Ова опасност 
не познаје националне гра-
нице и одговор на њу мораће 

да буде координисан 
и заједнички. Било је 
јасно да ће култура 
бити међу областима 
које ће трпети велике 
последице. Конфе-
ренција ће допринети 
квалитетном одго-
вору на питање како 
регионална сарадња 

може помоћи да сачувамо кул-
туру“, истакла је Гојковић.

Министар Небојша 
Стефановић присуство-
вао је примопредаји 27 
нових неборбених во-
зила за Војску Србије, 
у касарни „Народни хе-
рој Стевица Јовановић“ 
у Панчеву. „Драго ми је 
да видим да се пројекти 
опремања наше војс-
ке настављају несмањеним 
интензитетом. После састан-

ка са председником 
Александром Вучићем, 
посвећеном опремању 
Војске, већ се предузи-
мају кораци како би сви 
додељени задаци били 
реализовани. Војска 
Србије без адекватне, 
добре и прецизне ло-
гистике, не може да 

испуни своје задатке“, рекао је 
министар Стефановић.

Министар Сини-
ша Мали истакао је да 
буџет за 2021. годину 
предвиђа никад веће 
капиталне инвестиције и 
подизање квалитета жи-
вота грађана. „Наредне 
године имамо више од 
330 милијарди динара 
за капитална улагања, 
што чини 5,5 одсто нашег БДП-
а. Поређења ради, рецимо, 

2010. године било је 
издвојено 3,1 одсто 
БДП-а за капиталне 
инвестиције“, рекао је 
Мали, и објаснио да се 
изградњом подстиче 
раст економије. Иначе, 
од 1. јануара планира-
но је повећање плата 
у јавном сектору, пен-

зија и минималне зараде, као и 
смањење доприноса.

Министарка Анђел-
ка Атанасковић и шеф 
Делегације ЕУ у Србији 
Сем Фабрици разгова-
рали су о сарадњи Ср-
бије са ЕУ. Атанасковић 
је представила мере 
Владе Србије и Ми-
нистарства привреде 
за ублажавање нега-
тивних последица пандемије 
по привреду и захвалила се на 

значајној помоћи ЕУ. 
Навела је да су прио-
ритети Министарства 
даље унапређење по-
словног окружења, 
повећање инвести-
ција, завршетак при-
ватизације, наставак 
реформи у области 
државног власништва, 

развој женског и омладинског 
предузетништва.

Обимни радови на 
модернизацији и про-
ширењу аеродрома 
„Никола Тесла“ одвијају 
се свакодневно, уз мак-
симално поштовање 
мера заштите од вируса 
Ковид-19. „Влада Ср-
бије доделила је конце-
сију реномираној ком-
панији „Винци“, јер де-
лимо исти сан, да претворимо 

београдски аеродром 
у најважније транс-
портно и путничко 
чвориште у југоисточ-
ној Европи. Срећан сам 
што је концесионар ис-
користио овај период 
да започне радове на 
модернизацији“, навео 
је министар Томислав 
Момировић, приликом 

обиласка радова.

Директорка ЕБРД за 
Западни Балкан Жужа-
на Харгитаи разговара-
ла је са министарком 
Маријом Обрадовић о 
сарадњи, донацијама и 
инвестицијама ове ор-
ганизације у реформс-
ке процесе у Србији. На 
састанку је истакнута 
подршка ЕБРД диги-

тализацији и њеним 
ефектима на привре-
ду и становништво у 
Србији, посебно у ус-
ловима пандемије. Са-
говорнице су се сагла-
силе да ће се добра 
сарадња наставити и 
на оперативном нивоу, 
посебно у делу инспек-
цијског надзора.

„Изградња по-
стројења за одсум-
поравање димних 
гасова је веома ва-
жан пројекат, који ће 
допринети да се еми-
сија сумпор-диоксида 
сведе на минимум“, 
рекла је министарка 
Ирена Вујовић, након 
полагања камена-темељца за 

изградњу постројења 
за одсумпоравање 
димних гасова у Тер-
моелектрани „Никола 
Тесла Б“. Вујовић је 
истакла да је, у по-
следњих шест година, 
у системе за одсумпо-
равање димних гасо-
ва уложено више од 

400 милиона евра.

Меморандумом о 
разумевању о зајед-
ничком коришћењу 
просторија дипломат-
ско-конзуларних пред-
ставништва (ДКП), 
који је у Будимпешти 
потписан између ми-
нистарстава спољ-
них послова Србије и 
Мађарске, биће омогућено 
да српске и мађарске дипло-

мате раде под једним 
кровом. „Меморандум 
ће омогућити српској 
дипломатији да буде 
присутна у држава-
ма у којима Мађарска 
има ДКП и омогућити 
мађарској диплома-
тији да буду присутни 
тамо где ми имамо ам-

басаде, а они немају“, објас-
нио је Селаковић.
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У рубрици 
СнС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СнС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. УБ

ЛЕПШИ ИЗГЛЕД ТРИ мОСТА

реконструкцијом нисконапонске мре-
же на вучијаку, решен је дугогодишњи 
проблем са снадбевањем електричном 
енергијом становника oвог дела града. 

У Звиздару је асфалтирано 500 метара 
деонице у Максимовића крају, а у крш-
ној Глави започето је уређење деонице 
према Докмиру. Дом здравља добио је 

најсавременији ултразвучни апарат са 
колор доплером. Постављене су модер-
није ограде и савремена лед расвета на 
три убска моста.

2. КРУшЕВАЦ
БРИГА О ЈАСТРЕПЦУ
На конферен-

цији за новинаре, 
потпредседник 
крушевачких на-
предњака Предраг 
Вукићевић, у ос-
врту на нападе по 
питању уређења 
Јастрепца, подсе-
тио је на све што је 
урађено од 2012. 
године, уз изно-
шење аргумената 
и фотографија о 
изгледу Јастрепца 
некада и сада. Та-
кође, најавио је 
активности на очу-
вању биодивер-
зитета и уређењу 
комплетног пута 
до Јастрепца.

3. ВАљЕВО
РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕчНИх КОРИТА

4. АРАНЂЕЛОВАЦ
ПРИЈЕм ЗА СРЕБРНОГ мАТЕмАТИчАРА
П р е д с е д н и к 

општине Бојан ра-
довић уручио је 
лаптоп Урошу Цо-
ловићу, математи-
чару који је освојио 
сребрну медаљу на 
37. Балканској ма-
тематичкој олим-
пијади. Почела је 
изградња Прихва-
тилишта за псе у 
МЗ Мисача, балон 
сале у МЗ Даросава 
и замењен је кров 
на вртићу „Дуга“. У парку Бу-
ковичке бање поплочавају се 

нове стазе. Завршени су ис-
траживачки радови за ову го-
дину на налазишту Дворине.

нови повереник Го 
СнС је јелена николић 
лекић. немачка развојна 
сарадња (ГиЗ) обезбе-
дила је маске, рукавице, 
визире, дезинфекциона 
средства и бесконтактне 
топломере за установе со-
цијалне заштите. Град  је 
покренуо иницијативу за 
градњу трафостанице на 
Дивчибарама и набавку 

школског прибора за уче-
нике ромске национално-
сти. Завршена је рекон-
струкција корита река ко-
лубарe, обницe и јабла-
ницe, у оквиру пројекта 
ЕУ. Поводом Mеђународ-
ног дана старијих особа, 
представнике Удружења 
пензионера и инвалида 
примио је градоначелник 
лазар Гојковић.

5. АпАТИН
ПОДЕЛА „СНС ИНФОРмАТОРА”

Активисти оо искористили су пијачни дан и организова-
ли инфопулт у центру града, где су разговарали са грађа-
нима и делили „СнС информатор“.

6. СОКОБАњА

ОТВОРЕНО КЛИЗАЛИШТЕ 
И САНКАЛИШТЕ
општина је набавила „дачију сандеро“ за одлазак до 

сеоских амбуланти Дома здравља. У  оквиру „интерег 
иПА“ сарадње Бугарска-Србија, постављено је клиза-
лиште и санкалиште. Сокобања је остварила изузетан 
туристички промет, а у септембру ју је посетило 22.000 
туриста, који су остварили око 130.000 ноћења, што је 
чини најпосећенијом туристичком дестинацијом у Ср-
бији у том месецу.

9. БОГАТИћ
ПОСЕТА СТАРИЈИм 
СУГРАЂАНИмА
Чланови Уније младих посе-

тили су старије суграђане, раз-
говарали са њима, понудили 
помоћ у обављању свакоднев-
них активности и уручили им 
пригодне поклоне.

7. СМЕДЕРЕВО
ВОДОВОД У 
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

Гради се водоводна мрежа у индус-
тријској зони. Под отежаним условима, 
свакодневно сe ради на изградњи 750 ме-
тара мреже и стварању услова за прикљу-
чење будућих привредних субјеката.

8. КњАЖЕВАЦ
ЗДРАВА ВОДА У СВИм СЕЛИмА

Мештани села Штитарац добили су здраву 
пијаћу воду, изграђен је цео систем, од црпне 
станице до водоводне мреже, како би се сваки 
корисник прикључио на водовод. Општина гра-
ди водовод и у Кренти, а у Каличини и Валевцу 
планира се реконструкција постојећих система. 
Општина финансира и изградњу атмосферс-
ке канализације и реконструкцију водовода у 
Књажевцу.

радовић и цоловић

дарко глишић обишао је радове и разговарао Са Суграђанима
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11. КОСТОЛАЦ
САДЊА ДРВОРЕДА

Постављени су нови повере-
ници ГО СНС Славиша Стојко-
вић и Саша Павловић. Повере-
ник МО Костолац Серџо Крс-
таноски организовао је пријем 
грађана. У току је садња дрво-
реда у 20 улица и у централном 
парку. Пуштен је у рад топло-
вод у Кобаловој улици у Селу 
Костолац. Град је обезбедио 
средства за набавку савреме-
них ЦНЦ машина за Техничку 
школу. Постављена је улична 
расвета у насељу Виногради, на 
путу Костолац-Острово. На за-
хтев мештана Острова, органи-
зован је састанак са челницима 
„НИС“-а и градоначелником 
Сашом Павловићем. Поводом 
Дана борбе против дијабетеса, 
одржана је Трка солидарности.

12. НОВА ВАРОш
КОНАчНО НОВИ ВЛАСНИК 
БАЊСКОГ КОмПЛЕКСА

Руководства општина Нова 
Варош, Пријепоље и При-
бој потписала су споразум о 
заједничкој изградњи транс-
фер станице за селектовање 
комуналног отпада. Бањски 
комплекс „Златар“ коначно 
ће добити новог власника, 
компанију „Metal Investments 
Europe“ из Београда, која је 
понудила 2.546.000 eвра, 
што је за 200.000 евра више 
од почетне цене. Делатност 

ове компаније је производња 
алуминијума и део је „Metal 
Investments Limited“ са седиш-
тем у Великој Британији.

13. КУЧЕВО
чИШћЕЊЕ ПОТОКА

У акцији уклањања дивљих 
депонија коју, кроз јавне радо-
ве, спроводи Удружење „Роми 
Хомоља“, уређен је и поток 
који пролази крај Дома здра-
вља. Извођени су радови на 
некатегорисаном путу који по-
везује засеок Кисела Вода из 
МЗ Нереснице са Буковском.

14. шИД
СВАКОДНЕВНА 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Активисти ОО разговарали 
су са грађанима на штанду, ак-
тивисти МО Адашевци уручили 
су породици шпорет на дрва, а 
чланови МО Беркасово покло-
нили су клима уређај амбулан-
ти, док су чланови МО Бачин-
ци уредили спортски терен. 
Волонтери Штаба за ванредне 
ситуације дезинфикују јавне 
површине у свим насељеним 
местима. Савет за безбедност 
саобраћаја поделио је рефлек-
тујуће прслуке и светлосне се-
тове бициклистима. Министар 
Александар Вулин посетио је 
припаднике МУП-а у Шиду. У 
току је адаптација расвете у 
Гимназији „Сава Шумановић“. 
Председник Општине Зоран 

Семеновић и директор ЕД 
„Сремска Митровица“ Влади-
мир Санадер обишли су радове 
на изградњи стубног трафоа. 
Малишани из Кукујевца доби-
ли су игралиште.

15. ЖАБАљ
НОВИ КРОВ НА ВРТИћУ

Започета је реконструкција 
крова на згради вртића „Муд-
ра сова“. Инвестицију је фи-
нансирала Влада, уз суфинан-
сирање Општине. Председник 
Општине Урош Радановић 
обишао је радове на вртићу 
и истакао да ће наставити са 
улагањима у образовање.

16. пОЖАРЕВАЦ
ПОБОЉШАЊЕ ТУРИСТИч-
КЕ ПОНУДЕ

Потписан је споразум о 
сарадњи на унапређењу ге-
ографско-информационог 
система Пожаревца и Великог 
Градишта, како би се побољ-
шала туристичка понуда. Ђаци 
генерације свих школа добили 
су по 50.000 динара, а наста-
вници и професори, поводом 
Дана просветних радника, по 
30.000 динара. Министарка 
културе Маја Гојковић посети-
ла је Галерију „Милена Павло-
вић Барили“ и са градоначел-
ником Сашом Павловићем и 
челницима задуженим за кул-
туру најавила помоћ државе 
у изградњи новог изложбеног 

простора. За координатора ИО 
постављен је Лука Петровић, а 
за поверенике Саша Павловић 
и Славиша Стојковић.

17. ИРИГ
ОГРЕВ ЗА УГРОЖЕНЕ 
ПОРОДИЦЕ

Чланови ОО обезбедили су 
огрев за материјално угрожене 
породице. Поводом 60 годи-
на од оснивања Националног 
парка „Фрушка гора“, организо-
вано је пошумљавање садњом 
60.000 садница. У акцији учес-
твују и чланови нашег ОО, а ак-
тивисти МО Врдник оградили 
су дечије игралиште поред фре-
квентног државног пута.

18.  ВРБАС
НАЈАВА ВАЖНЕ 
САОБРАћАЈНИЦЕ

Министар Томислав Мо-
мировић најавио је изградњу 
брзе саобраћајнице од Бачког 
Брега до Накова, који ће пове-
зати Мађарску на северозапа-
ду и Румунију на истоку наше 
земље. Оваква саобраћајни-
ца, која ће попречно повеза-
ти Војводину, од изузетног је 
значаја за економију и инфра-
структуру Србије. Општина 
је издвојила средства за из-
градњу гаража, уређење хо-
дника и изградњу још једног 
тоалета у Центру за социјални 
рад. Такође, након постављања 
видео надзора и аларма, у овој 
установи почело је да ради и 
физичко обезбеђење.

19. ЛЕСКОВАЦ
РАДОВИ У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ

Чланови Уније младих де-
лили су „СНС Информатор“ на 
пет локација. Активисти МО 
Морава уручили су намирни-
це и средства за хигијену со-
цијално угроженој породици у 
Кумалаку. Лесковцу је уручено 
признање Заштитника грађана 
због реконструкције зграде 
Центра за социјални рад, у 
оквиру које су постављени 
рампа и лифт. Припало му је 
и признање за План детаљне 
регулације Скобаљић града на 
Међународном салону урба-
низма, а Народно позориште 
је на фестивалу „Јоаким Вујић“ 
добило девет награда. Градо-
начелник Горан Цветановић 
уручио је уговоре за финан-
сирање стручне праксе за ви-
сокошколце и суфинансирање 

противградних стрелаца. 
Урађен је део канализационе 
мреже у Зеленој зони и део во-
доводне мреже у Железничкој 
улици у Грделици. Поводом 
Дана борбе против насиља 
над женама, корисницама Си-
гурне куће уручени су пакети 
са средствима за хигијену и 
школским прибором.

21. ћИћЕВАЦ
ПОмОћ ЗА ДВОЈИЦУ 
СУГРАЂАНА

Чланови МО Лучина органи-
зовали су радну акцију и обез-
бедили елементарне услове за 
живот двојици суграђана, а из 
личних средстава набавили су 
покућство и намирнице.

22. ГОЛУБАЦ
НОВИ БУНАР У ДВОРИШТУ

У насељу Двориште уграђен 
је бунар са новим резервоари-
ма. Уређен је и прелаз преко 
реке Туманке, а унутрашњост 
школе у насељу Воилово је ок-
речена. Један од последњих 
пројеката у новембру било је 
уређење плаже у насељу Винци.

23. БЕЛА пАЛАНКА
НОВИ ВРТИћ

Након реконструкције шко-
ле у Црвеној Реци, отворен је 
и вртић. У школском дворишту 
реконструисани су спортски 
терени и изграђени нови за ко-
шарку, мали фудбал и рукомет. 

Општина, у сарадњи са удру-
жењем „Добра вила“ из Бео-
града, обезбедила је играчке за 
вртић. Деветнаест породица и 
удружење „Те деум“ добили су 
пластенике са опремом, које су 
обезбедили Општина и немач-
ка организација „АСБ”.

25. ИНЂИЈА
АКЦИЈЕ ПОмОћИ И 
УРЕЂЕЊА

Поводом Дана ослобођења 
у Првом светском рату, ак-
тивисти Првог МО уредили 
су плато испред Споменика 
краљу Петру. Активисти МО 
Крчедин уредили су простор 
испред Дома здравља, а акти-

висти Трећег МО наставили 
су пошумљавање у насељу 
Шангај. Чланови МО Нови 
Сланкамен уредили су пијач-
ни простор, док су јарковачки 
напредњаци помогли комшији 
да се реши проблем са блатом 
у Улици Ивана Милутиновића. 
Чланови МО Бешка очистили 
су стазу поред Дунава до мо-
ста и простор око Ладног из-
вора.

26. ЖАБАРИ
AСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Oпштина је асфалтирала де-
лове улица Живана Крстића, 
Симе Симића и Милосава Јан-
ковића у Полатни, а у Влашком 
Долу делове улица Слобода-
новe и Моше Пијаде.

27. МАЛО ЦРНИћЕ
НОВИ мОСТ

Изграђен је мост у насељу 
Топоница и грађани неће мо-
рати да користе дужи, зао-
билазни пут. Наставићемо да 
ослушкујемо потребе мештана 
и решавамо њихове проблеме.

28. ЧОКА
ПОСЕТА ЗОРАНА 
ЂОРЂЕВИћА

Општински одбор СНС по-
сетио је члан Председништва 
СНС Зоран Ђорђевић, а разго-
варало се о епидемиолошкој 
ситуацији и плановима актив-
ности за наредни период.

29. РАЧА
НОВО ИГРАЛИШТЕ

Малишане Великог Крчмара 
обрадовало је ново, модерно 
игралиште за мале спортове, 
али је турнир одложен због 
епидемиолошке ситуације.

30. СУБОТИЦА
ИЗГРАДЊА 
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

Усвојен је План детаљне ре-
гулације за изградњу ветро-
електране „Маестрале ринг“. 
Снага ветроелектране биће 
600 мегавата и производиће 
више од хиљаду гигават ча-
сова струје годишње, што је 
довољно за више од 200.000 
домаћинстава. Покрајински 
секретар Чедомир Божић оби-
шао je пољопривредно газ-
динство Соковић у Бикову.

31. КРАљЕВО
РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДА

Завршава се изградња мо-
дерне фискултурне сале у 
школи у Жичи. Прошле годи-
не девет, а ове године чак 19 
стамбених заједница добило 
је новац од Града како би мог-
ло да реконструише фасаде и 
друге делове зграда. Обно-
вљени су део објекта и базен 
са минералном водом Спе-
цијалне болнице у Матарушкој 
бањи. „Србатом“ је донирао 
вредну опрему Ветеринарском 
институту, у циљу брзе детек-

10. БЕОЧИН

мУРАЛ КАО СЕћАЊЕ НА ПАТРИЈАРхА ИРИНЕЈА
20. НОВИ САД

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ

напредују радови на поправци и 
проширењу коловоза у Приморској 
улици, у шта се уверио и градоначел-
ник Милош вучевић. Министар Алек-
сандар вулин био је у посети новом 
Саду, а разговарало се о великим ин-
фраструктурним пројектима, поли-

цијској станици Стари град, рекон-
струкцији полицијске станице на Дете-
линари и објекту у краља Петра Првог. 
Градоначелник вучевић и министарка 
Маја Гојковић обишли су нову Музич-
ко-балетску школу, а са министарком 
Даријом кисић тепавчевић, вучевић 

је обишао Геронтолошки центар. ву-
чевић и волонтери посадили су 60.000 
садница поводом 60 година од осни-
вања нП „Фрушка гора“.  У наставку 
акције „оживимо паркове“, биће по-
сађено 8.600 стабала. У току је рекон-
струкција базена у СПЦ „војводина”.

Активисти Мо Беочин 
Село заменили су табле 
и обруче на кошевима на 
спортском терену. Активи-
сти Уније младих и акти-
висти оо организовали су 
инфопултове у Mо раковац, 
Беочин град 1 и 2, Бразилија 
и Черевић. Чланице Уније 
жена одржале су предавање 
на тему вируса ковид 19. Ак-
тивисти Мо Бразилија уру-
чили су фрижидер и посуђе 
Удружењу жена „Брази-
лијански бисери“. Активисти 
Мо Сусек уручили су веш 
машину и лопте фудбалском 
клубу, купљене из личних 
средстава чланова оо. Ак-
тивисти Мо Черевић и Мо 
Беочин 2 организовали су 
поделу огрева социјално уг-
роженим породицама. Акти-

висти оо придружили су се 
акцији националног парка 
„Фрушка гора“ и учествова-
ли у садњи 60.000 садница. 

осликан је величанствени 
мурал, посвећен блажено-
почившем патријарху срп-
ском иринеју.

24. НЕГОТИН
ОБНОВА ВРТИћА

У оквиру суфинансирања 
мера популационе полити-
ке, преко кабинета мини-
стра без портфеља, трећу 
годину заредом у ПУ „Пче-
лица“ реализују се обимни 
радови. након замене сто-
ларије и дела крова на дру-
гој згради вртића, замење-
на је столарија и на старој 
згради. радове су обишли 
владимир величковић и 
Богдан Гугућ, председник 
и заменик председника 
општине. новим асфалтом 
пресвучене су улице у ко-
вилову, Александровцу и 
Мокрању.

градоначелник милош вучевић Са миниСтарком мајом гојковић... ... и Са миниСтарком даријом киСић тепавчевић
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СнС ПАнорАМА БриГА о ГрАЂАниМА
ције вируса корона, а држава 
је омогућила инсталирање још 
једне ПЦР лабораторије у За-
воду за јавно здравље.

32. СЕЧАњ
ДА НАС БУДЕ ВИШЕ

Одржана је Међународна 
ликовна колонија „Гест“ у Дому 
културе. Општина је доделила 
дечија колица за близнакиње 
Круну и Нађу Поповић из Су-
тјеске, у склопу мера попула-
ционе политике. Остале мере 
које се спроводе су школски 
пакет за ђаке прваке, пакет за 
бебе, хигијенски пакет, једно-
кратна помоћ до 10.000 дина-
ра, помоћ у школовању деце...

33. НОВИ пАЗАР
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

У насељу Барутана, у Хер-
цеговачкој улици која се спаја 
са Рас улицом, проширена 
је саобраћајница и изграђен 
потпорни зид. Асфалт је сти-
гао и до Улице Рајка Ацковића, 
а асфалтирана је и Улица 410 
у Селаковцу. Уређен је плато 
испред хотела на атлетском 
стадиону.

34. ЗАЈЕЧАР
УРЕЂЕЊЕ „ОСТРВЦЕТА“

Започета је рехабилитација 
свих улица у Вишњару. Поста-
вљен је тротоар у Улици Мило-
ша Обилића, а чека се испорука 
стубова за расвету и новог ау-
тобуског стајалишта. Започети 
су радови на путу између села 
Мали Јасеновац и Браћевац. 
Настављено је уређење „острв-
цета“, преко пута дрвеног мо-
ста код Попове плаже. Почиње 
осветљавање фонтане и садња 
украсних биљака.

35. СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
ЗЛАТНО ПРИЗНАЊЕ ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ КОРОНЕ

Обележено је 76. година од 
ослобођења града у Другом 
светском рату. Покрајински се-
кретар Зоран Милошевић по-
сетио је Високу школу струков-
них студија, поводом рекон-
струкције крова. Обележена је 
градска слава Митровдан. ЈКП 
„Водовод“ одликован је злат-
ним признањем за допринос у 
борби против коронавируса, 
које је доделио председник 
Александар Вучић. Председни-
ца Владе Ана Брнабић и ми-

нистар Томислав Момировић 
обишли су радове на изградњи 
моста на Сави и ауто-пута на 
деоници Кузмин - Сремска 
Рача и одржали састанак са 
представницима компаније 
„Ташјапи“  и градоначелницом 
Светланом Миловановић.

37. АДА МОЛ
ПРОИЗВОДЊА 
ДЕЗИНФИЈЕНСА

Организована је производња 
и пуњење средства за дезин-
фекцију, које се дистрибуира на 
пунктове где га могу преузети 
грађани, установе и привредни 
субјекти. Уз ангажовање стра-
начких активиста, насут је пут 
до индустријске зоне и обез-
беђена је шљака за пут из дво-
ришта до локалне саобраћајни-
це станарима зграде у Молу.

38. ТРСТЕНИК
ГРАЂАНИ СЕ ПИТАЈУ

Кроз Акциони план за укљу-
чивање грађана у доношење 
одлука о трошењу средстава 
прикупљених по основу по-
реза на имовину, спроводе 
се инфраструктурни радови. 
Члан Председништва СНС Зо-
ран Ђорђевић разговарао је са 
председником ОО Александ-
ром Ћирићем и са председни-
цом Општине Миленом Турк о 
капиталним пројектима и бор-
би против короне.

39.  БАЧ
ПЕНЗИОНЕРИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

Унија пензионера организо-
вала је акцију поделе пакета 
социјално угроженом стано-
вништву, из личних донација 
чланова странке. У оквиру 

подршке инклузији Рома кроз 
запошљавање, Општина је на-
бавила ново путарско возило 
за ЈКП „Тврђава“.

40. ЛАЈКОВАЦ
УСКОРО НОВИ БАЗЕН

У просторијама странке одр-
жан је састанак руководства 
ОО са чланом Председништва 
СНС Зораном Ђорђевићем. Ми-
нистар Томислав Момировић 
обишао је радове на изградњи 
брзе саобраћајнице Лајковац 
- Иверак. Приводе се крају ра-

дови на затвореном базену и 
у фебруару се очекују први ку-
пачи. Завршавају се радови на 
Средњој школи „17. септембар“.

42. БАЧКИ пЕТРОВАЦ
ОБРАЗОВАЊЕ РОмА, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ мЛАДИх

Чланови ОО, на челу са 
Срђаном Симићем, разговара-
ли су са суграђанима и делили 
„СНС Информатор“. Одржана 
је друга седница тима за изра-
ду Локалног акционог плана 
за образовање Рома. Одржана 
је радионица посвећенa изра-
ди Програма за унапређење 
запошљавања младих.

43. СВИЛАЈНАЦ
НОВИ чЛАНОВИ

Одржали смо више састана-
ка и јавности више пута ука-
зали на штетно понашање и 
бројне неправилности у раду 
општинског руководства. 
Доктор Јадранка Величковић, 
специјалиста медицине рада, 
приступила је нашем ОО. 
Свакодневно нам приступају 
нови, квалитетни људи који 
у странку улазе са дубоким 
убеђењем да Свилајнац може 
кренути правим путем.

44. ВЛАДИМИРЦИ
ПОСЕТА БРАНИСЛАВА 
НЕДИмОВИћА

Чланови ОО редовно подр-
жавају хуманитарне акције 
и пружају помоћ социјално 
угроженим породицама. Та-
кође, офарбали су клупе у дво-
ришту ОШ „Жика Поповић“ 
и суграђанима делили „СНС 
Информатор“. Министар Бра-
нислав Недимовић обишао 
је газдинство у МЗ Кујавица 
и рекао да очекује да ће др-
жавна подршка за 2.500 мла-
дих пољопривредника, бити 
подстицај да буду још бољи 
произвођачи. Реконструисана 
је нисконапонска мрежа у Ма-
тијевцу. У пројекту „Породица 
изнад свега“, набављена су два 
путничка возила и опремљен је 
мултиедукативни центар.

45. КАњИЖА
чИШћЕЊЕ ЛИШћА

Активисти ОО уредили су 
део градског трга и очистили 
смеће и лишће са јавних повр-
шина у центру насеља.

46. ВЕЛИКА пЛАНА
УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКИх 
ЗГРАДА

Поводом обележавања Дана 
примирја у Првом светском 
рату, делегација Општине по-
ложила је венац на Споменик 
краља Петра Првог. Изграђе-
ни су санитарни чворови у 
школи у Милошевцу. Поста-
вљена је ограда и поплочано 
је двориште ОШ „Карађорђе“ 
у Великој Плани, а започети су 
радови на бољој енергетској 
ефикасности школе у Старом 
Селу. У Великој Плани поп-
лочан је тротоар од зграде 
Општине до банке „Интеза“ и 
замењене су азбестне водово-
дне цеви.

48. ЗРЕњАНИН
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 
ПРЕчИШћАВАЊЕ 
ОТПАДНИх ВОДА

Компанија „Метито“ из УАЕ 
улаже 30 милиона евра у по-
стројење за пречишћавање от-
падних вода. Станислава Јано-
шевић, Рајко Капелан и Ненад 
Домјесков положили су венац 
на Споменик краљу Петру Пр-
вом, поводом ослобођења у 
Првом светском рату. Градо-
начелник Симо Салапура при-
суствовао је свечаном пори-
нућу речног танкера, највећег 
брода који је произведен  у 
бродоградилишту „Бомекс“. 
Градоначелник Салапура и ге-
нерална секретарка Спортског 
савеза Вукосава Ђапић Атанац-
ковић примили су делегацију 
Института за женски спорт.

49. ОџАЦИ
ПЛАТФОРмА ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОм

Народна библиотека орга-
низовала је традиционални 
„Месец књиге“. Митровданске 
свечаности у Лалићу одржане су 
у онлајн формату. На сајту пред-
седника Републике „Најбоље из 
Србије“, нашла се прича о Ста-
нислави Ђорђевић, јединој гај-
дашици у Србији. Ученици из Бо-
гојева освојили су прво место на 
такмичењу у представљању на-
родних обичаја Мађара. У току је 
израда техничке документације 
за реконструкцију и доградњу 
постројења за пијаћу воду. Рас-
писан је конкурс за доделу сту-
дентских стипендија и за регре-

сирање дела превоза студената. 
На каналу ДТД, код моста према 
Бачком Грачацу, направљена је 
платформа за пецање за особе 
са инвалидитетом.

50. БОЈНИК
ПОмОћ ЗА КУПОВИНУ 
мЕхАНИЗАЦИЈЕ

Потписано је 113 уговора о 
субвенционисању куповине 
пољопривредне механизације. 
На располагању су и средства 
за субвенционисање серти-
фикованог садног материја-
ла, вештачко осемењавање и 
куповину приплодне стоке. У 
току је друга фаза изградње 
водовода у Каменици.

51. СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ
ОТВОРЕН ПУНКТ хИТНЕ 
ПОмОћИ

Отворен је пункт Хитне по-
моћи у реновираној згради. 
Од 2012. до 2014. изведени 
су радови у вредности 24 ми-
лиона динара, а финансира-
ла их је Управа за капитална 
улагања. У преуређење прос-
тора за потребе рада Хитне 
помоћи, Општина је уложила 
више од 3,5 милиона динара.

52. РЕКОВАЦ
ПЛАСТЕНИЦИ мЛАДИм 
БРАчНИм ПАРОВИмА

Асфалтирано је 1.200 метара 
у селу Велика Крушевица и ре-
конструисан је мост преко реке 
Дуленке у Рековцу. Подеље-
но је 10 пластеника младим 

брачним паровима, у сарадњи 
Општине и Министарства за 
популациону политику.

53. пЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ
ПРИЈЕм ЗА ВАТРОГАСЦЕ

Поводом Дана заштите од 
пожара, уприличен је пријем 
код заменика председника 
Општине Бориса Гвоздића. За 
најбољег ватрогасца изабран 
је Данко Стојковић, припа-
дник Ватрогасно-спасилачке 
јединице.

54. СТАРА пАЗОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЗАВИчАЈНЕ КУћЕ

Започета је друга фаза из-
градње спортске хале у Ста-
рим Бановцима. У току је 
изградња новог објекта ОШ 
„Вера Мишчевић“ у Белегишу 
и реконструкција водовода 
у Пионирској улици у Новој 
Пазови. Реконструисана је За-
вичајна кућа народног хероја 
Јанка Чмелика и опремљена 
изложбеним материјалима.

55. РУМА
ПОСЕТА ИРЕНЕ ВУЈОВИћ

Ирена Вујовић, министарка 
за заштиту животне средине, 
упознала се са активностима 
које локална самоуправа реа-
лизује у циљу заштите живот-
не средине, присуствовала је 
садњи дрвореда у реконструи-
саној Улици 15. маја и обишла 
котларницу „Солидарност“, 
чијом изградњом је мазут за-

мењен природним гасом. Ми-
нистарка Вујовић, заједно са 
председником Општине Слађа-
ном Манчићем, придружила се 
волонтерима и засадила дрво.

56. СМЕДЕРЕВСКА 
пАЛАНКА
БИЦИКЛИСТИчКА СТАЗА

Започета је израда бицик-
листичке стазе и стазе за 
рекреативце, од Улице Првог 
српског устанка до скретања за 
Кисељак, чиме МЗ Доњи град 
добија нов и модеран изглед.

57. ТИТЕЛ
УРЕЂЕЊЕ ВРТИћА 
У ВИЛОВУ

Активисти МО Вилово по-
могли су реновирање просто-
рија вртића, помагали су у кре-
чењу, малтерисању и уређењу 
фасаде. У току је акција ре-
новирања свих одељења ПУ 
„Плави чуперак“.

58. КИКИНДА
РАСВЕТА ДУЖ 
БИЦИКЛИСТИчКЕ СТАЗЕ

Започето је постављање 
соларне расвете дуж бицик-
листичке стазе до граничног 
прелаза Наково-Лунга. Град је и 
ове године организовао акцију 
доделе новогодишњих паке-
тића за најмлађе суграђане, која 
је отпочела постављањем „Ку-
тије жеља“ на тргу. Реконстру-
исан је оградни зид у вртићу 
„Мендо“, који је представљао 
безбедносни ризик за малиша-
не и васпитаче.

36. ОпОВО
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАВНИх ПОВРШИНА

47. СОМБОР
СРЕДЊОШКОЛЦИ САмИ БИРАЈУ ШТА ЖЕЛЕ У ШКОЛИ
Подељен је школски при-

бор ученицима ромске на-
ционалности. трећу годину 
заредом, Центар за развој 
образовања, ШоСо „вук 
Kараџић“ и Град пружају 
подршку предузетништву 
младих. У Бачком Моно-
штору положен је камен-те-
мељац за постројење за пре-
раду воде. Град, уз подршку 
УСАиД-а, спроводи парти-
ципативно буџетирање у 
средњим школама и ученици 
сами дају предлоге шта би 
требало купити и опреми-
ти. Градоначелник Антонио 
ратковић угостио је амба-
садора Хрватске Хидајета 

Бишчевића и представнике 
Хрватске привредне ко-

море. Министар томислав 
Момировић најавио је из-

градњу брзе саобраћајнице 
од Бачког Брега до накова. 
реконструишу се тротоари 
у више насељених места. 
Град се придружио кампањи 
„16 дана активизма у борби 
против насиља над женама“. 
Градоначелник ратковић 
и заменица Љиљана тица 
одржали су пријем грађана. 
Чланице Уније жена посети-
ле су коло српских сестара и 
уручиле им одећу и обућу, 
набављене личном дона-
цијом. Члан Председништва 
СнС Зоран Ђорђевић посе-
тио је Градски одбор, а наши 
активисти организовали су 
информативне штандове.

Дезинфиковане су јавне 
површине у сва четири на-
сељена места. како је јавни 
превоз једно од најризич-
нијих места за ширење ко-
рона вируса, на аутобуској 
станици спроведена је ак-
ција провере прописаних 
мера од стране председни-
ка општине Милоша Мар-
кова, комуналних инспекто-
ра и радника Дома здравља. 
Саниране су деонице атар-
ских путева и дивље депо-
није, и подељене су гајбице 

пољопривредним газдин-
ствима. Започета је подела 
огревног дрвета социјално 
угроженим становницима. 
Уграђена је ПвЦ столарија 
на пензионерском дому у 
Баранди. оо СнС бројнији 
је за одборнике и чланство 
оповачких социјалиста, 
који су приступили СнС-у. 
Досадашњи председник Со 
др Зоран тасић, именован 
је за заменика покрајинског 
секретара за енергетику, 
грађевину и саобраћај.

41. ЦРНА ТРАВА
ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ 
ЈАПАНА

купљен је савремени ау-
тобус за превоз ученика и 
грађана. комунално пре-
дузеће „вилин луг“ доби-
ло је најсавременију радну 
машину од владе јапана. 
опремљене су и отворене 
просторије туристичке ор-
ганизације.
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СтрАнАЧкЕ вЕСти интЕрвјУ

Владимир Орлић, потпредседник 
Народне скупштине Републике Ср-
бије и члан Председништва СНС, 

оцењује да је година која је за нама била 
година великих изазова и великих резул-
тата. У условима неочекиване пандемије, 
коју нико на свету није могао да предви-
ди, како каже, на делу смо показали да 
Србија данас има државу. И то респекта-
билну државу, каквој некада нисмо могли 
ни да се надамо.

Према његовим речима, то је најваж-
нија од многих победа које је донела 
2020. година, на различитим фронтови-
ма. Друга победа по којој ћемо памтити 
ову годину је она извојевана на изборима: 
листа „Александар Вучић - За нашу децу“ 
добила је више од два милиона гласова, 
уз плебисцитарну подршку народа. За 
људе у Српској напредној странци то је 
резултат за огроман понос, а уједно и ре-
зултат који треба бранити и у будућности 
надмашити.

Да ли сте задовољни реакцијом др-
жаве на пандемију вируса Ковид 19?
- Сви треба да будемо задовољни ре-

акцијом државе, за коју стижу аплаузи 
и честитке из целог света: почевши од 
Светске здравствене организације, која 
је похвалила наше мере као благовре-
мене, садржајне и ефикасне, па надаље. 
Србија је показала да уме да организује и 
додатно подигне своје капацитете, наба-
ви и изгради све што је неопходно нашем 
здравственом систему, а онда чак и да 
помогне комшије у региону. Уз комплет-
не болнице изграђене у рекордном року, 
авион помоћи који је из Србије послат 
за Италију можда и најречитије говори 
о спремности коју је показала наша др-
жава.   

Како видите пакет економских мера 
помоћи грађанима и привреди, које 
је иницирао председник александар 
Вучић?
- И о тим, економским, мерама данас го-

вори цео свет. И честитају Србији. Међу-
народне организације, значајне институ-
ције, наводе у својим извештајима да је 
наша држава тим мерама успела да сачува 
на стотине хиљада радних места, а неза-
посленост и сиромаштво спусти на ниво 
чак и нижи него пре пандемије. Признају 
да Србија по БДП показатељима стоји нај-
боље у Европи ове године, а реално је да 
буде тако и следеће године. Све то говори 
да су наше мере биле пун погодак, а да је 
Александар Вучић и на тај начин показао 
да економски успеси Србије свих ових го-
дина нису никаква случајност, већ резул-
тат са жестоким покрићем.  

Интернационални секретар 
СНС и министар за европске 

интеграције Јадранка Јоксимовић 
учествовала је на годишњем Фору-
му Међународне демократске уније 
(ИДУ), чија је Српска напредна 
странка пуноправна чланица. Ово-
годишњи виртуелни Форум оку-
пио је породицу глобалног десног 
центра и мноштво посматрача из 
целог света који су имали прилику 
да учествују у дискусијама везаним 
за теме попут борбе против корона-
вируса, недавно одржаних америч-
ких избора, будућности конзерва-
тизма... Форум је угостио значајне 
говорнике америчке и европске 
политике, попут државног секрета-
ра САД Мајкла Помпеа, премијера 
Норвешке Ерне Солберг, премијера 
Грчке Кирјакоса Мицотакиса, мини-
стра за регионални развој и диги-

тализацију Норвешке Линду Хофс-
тад Хелеланд, министра здравља 
Немачке Јенса Шпана, као и бројне 
представнике америчког Конгреса 
и чланове Европског парламента.

СРБИЈа ћЕ У 2021. БИтИ ЈОШ УСпЕШНИЈа

Каква атмосфера влада у новом са-
зиву Народне скупштине?
- Млади народни посланици изабрани 

са листе „Александар Вучић - За нашу 
децу“ нису се устручавали да ускоче 
право у ватру: говоре на апсолутно свим 
седницама и врло су запажени, избори-
ли су се за учешће у скупштинским одбо-
рима и парламентарним делегацијама, 
а свако од њих председава и неком од 
парламентарних група пријатељства. 
Уз одличну сарадњу са искуснијим на-
родним посланицима, са којима заједно 
нашу посланичку групу успешно про-
филишу као неспорну покретачку снагу 
читавог сазива, боре се за политику коју 
заступају. А та политика је шампионска, 
па је таква и атмосфера коју диктира по-
сланичка група „Александар Вучић - За 
нашу децу“ у новом сазиву.

Колико Вам значи место потпред-
седника Народне скупштине?
- Свака дужност на коју вас делегира 

Странка представља најзначајнију мо-

гућу обавезу. У том смислу нема разлике 
између одборника на локалу, народног 
посланика и члана Владе. Зна се кога 
представљамо и чију политику заступа-
мо, и то мора да буде јасно у свакој се-
кунди дужности коју обављамо.

Како коментаришете то што смо тек 
ових дана сведоци изненађујуће 
вести да Драган ђилас има брата 
Гојка, и да овај у свом поседу има 
35 некретнина?
- Једино што ту може да изненади 

је увек нови, још виши ниво дрскости 
са којом се бивши режим обрушава на 
наше људе, оптужујући лажно друге за 
оно што све време, заправо, раде они 
сами. Ђиласов брат има на десетине 
скупоцених некретнина, а не било чија 
друга браћа. Док без срама испирају 
уста туђим породицама, којекакви Ђи-
ласи су себи награбили све што су могли 
да дохвате. Та подлост и таква бахатост 
још могу некога да запрепасте, а њихова 
силна имовина стечена грабежом је до-

бро позната ствар. И то чини суштинску 
разлику између нас и њих.

чиме може да се бави човек, па да 
за живота стекне 35 некретнина у 
елитним деловима Београда?
- Кад их „стиче“ током боравка на вла-

сти, као што је случај са браћом Ђилас, 
одговор је јасан: ради то злоупотребом 
положаја и тргујући политичким ути-
цајем. Све што је од тог богатства поте-
кло из буџета, а јесте – много, директно 
је узето од народа. И неважно је да ли 
су, при том, истурали друге да у њихово 
име потписују, воде фирме на папиру и 
тако уклањају доказе. Смрад корупције 
је исувише јак да би могао да се при-
крије. Неко други је такво богатство 
можда и могао да стекне поштено, али 
онај ко је био на власти док се бесомучно 
богатио није. Ту је крај сваке приче. 

Шта мислите да ће се све открити 
у поступку Града Београда против 
НН лица због корупције у вези са 
изградњом моста преко аде?
- Желим, наравно, као и сваки човек у 

овом граду и овој земљи, да се то клуп-
ко очигледне пљачке коначно одмота до 
краја. Да се коначно утврди одговорност 
свих који су арчили народне паре да 
себи обезбеде луксуз, баснословне не-
кретнине и тешке девизне рачуне. Овај 
народ још увек чека на правду у том 
случају. Међутим, знајући за ситуацију 
у нашем правосуђу, чијим делом и даље 
дрмају кланови укорењени у време би-
вшег режима, не усуђујем се да будем 
претерани оптимиста. Видећемо. До те 
правде ће једном морати да дође. Ису-
више је труда уложено да се ова држава 
подигне на ноге, да бисмо дозволили да 
све то криминалци растуре изнутра. 

Какви су Вам планови за 2021. годи-
ну?
- Најважнији задатак који имамо сви 

пред собом је да обезбедимо да у 2021. 
години Србија буде још боља, још ус-
пешнија него претходне године. Наши 
планови за будућност записани су у 
стратешком документу „Србија 2025“, 
а пут до реализације трасиран је кроз 
шест праваца државне политике, како 
их је поставио председник државе Алек-
сандар Вучић. Добили смо мандат од 
народа да управо тим путем водимо др-
жаву напред. А глас народа је глас Бога. 
Свакога дана да урадимо нешто ново за 
своју државу и свој народ, основна је 
обавеза сваког ко представља политику 
Александра Вучића и СНС. И основни 
рецепт да и године пред нама буду ус-
пешне.

Јадранка Јоксимовић учествовала 
је и на видео састанку Политичке 

скупштине Европске народне пар-
тије (ЕПП), на којем се дискутова-
ло о кључним темама и поднетим 
кандидатурама за домаћина пред-
стојећег Конгреса ЕПП-а, који ће се 
одржати крајем 2021. године, као 
и о најважнијим актуелностима из 
домена европске политике.

Српској напредној странци прих-
ваћена је кандидатура за организа-
цију једне од Политичких скупштина 
ЕПП током 2021/2022, а датум ће бити 
прецизиран у зависности од развоја 
ситуације са пандемијом вируса Ко-
вид 19. Јоксимовић је упознала учес-
нике са плановима и активностима 
новоформиране Владе и напретку Ср-
бије на плану европских интеграција.

ЈОКСИмОВИћ УчЕСтВОВала 
На ИДУ фОРУмУ

СНС ОРГаНИзУЈЕ ЈЕДНУ ОД 
пОлИтИчКИх СКУпШтИНа Епп

ВлаДИмИР ОРлИћ, 
потпредседник Народне скупштине 

Републике Србије

јадранка јокСимовић

Агенција „Стандард и Пурс“ по-
тврдила је оцену кредитног 

рејтинга Србије на нивоу ББ+ и за-
држала стабилне изгледе за његово 
даље повећање, саопштило је Ми-
нистарство финансија.

Доследност у спровођењу одго-
ворне економске политике дала је 
резултате, па Србија и даље остаје 
у групи малог броја земаља којима 
у 2020. години кредитни рејтинг 
није смањен. Агенција наводи да су, 
захваљујући успешно спроведеним 
структурним реформама и мерама 
фискалне дисциплине и консолида-
ције, створене добре основе за одр-
жив привредни раст и да је Србија 
ушла у кризу изазвану пандемијом 
спремна и са добро уравнотеженим 
финансијама.

Истиче се да је смањењем јавног 
дуга у претходном периоду ство-
рено довољно фискалног просто-

ра да у условима кризе може да 
подржи додатно задуживање за 
пакет мера подршке привреди и 
опоравак економије од негативног 
утицаја пандемије, што је уједно 
успорило економски пад српске 
привреде. Поред тога, указује се 
да су успешне мере монетарне по-
литике спроведене у претходним 
годинама резултирале стабилном 
и ниском инфлацијом, која је на ни-
воу мањем од два одсто.

Мере које су имале за циљ очу-
вање производних капацитета це-
локупне привреде, одржање жи-
вотног стандарда становништва и 
обезбеђивање ликвидности свих 
економских субјеката, значајно су 
помогле да се ублаже непосредне 
последице пандемије и да се створе 
услови за бржи опоравак привреде 
и остварење динамичног раста у 
2021. години, наводи се у извештају.

СтаБИлаН КРЕДИтНИ 
РЕЈтИНГ СРБИЈЕ
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интЕрвјУ

Предложени покрајин-
ски буџет од 75,2 ми-

лијарде динара биће буџет 
који ће нам омогућити да 
финансирамо потребе свих 
институција у АП Војводини 
за које смо задужени. Исто-
времено, циљ нам је да одр-
жимо висок ниво инвести-
ционих улагања. Очекујем 
да око 15 милијарди динара 
уложимо у инвестиционе 
пројекте, како за започе-
те који ће бити завршени у 
наредној години, тако и за 
нове пројекте које планира-
мо са локалним самоупра-
вама“, рекао је председник 
Покрајинске владе Игор 
Мировић, уочи седнице 
Скупштине Војводине.

План је, како је додао, да 
се одрже сва потребна из-
двајања за социјалну зашти-
ту и здравствени систем.

„Пројектовани буџет за 
2021. годину говори нам да 
је то буџет развојног карак-
тера, и у наредној години 
наставићемо са најзначај-
нијим улагањима, радиће-
мо пажљивије и умереније с 
обзиром на финансијске по-
тенцијале које смо имали пре 
пандемије вируса Ковид 19“, 
истакао је Мировић.

Година 2020. била је из-
разито тешка, бурна, 
турбулентна, речју пан-

демијска. Вирус корона је 
изменио све токове нашег 
живота и ставио себе у први 
план. Цео свет води дугу и 
исцрпљујућу борбу којој се, 
нажалост, још не види крај 
и сигурно је да ће и прва 
половина 2021. године бити 
у највећој мери оптерећена 
овим проблемом.

Др Зоран Гојковић, 
покрајински секретар за 
здравство, који је дао не-
мерљив допринос у борби 
против опасног вируса, за 
“СНС Информатор” каже да 
се нада да ће ситуација бити 
подношљивија, с обзиром на 
то да цео свет полаже вели-
ке наде, не само у вакцину, 
него и у нове методе лечења. 
Међутим, према његовим ре-
чима, пред нама је још једна 
опасност, овог пута у виду 
верских и традиционалних 
празника који представљају 
велики ризик, поготово ако 
знамо како се они у Србији 
прослављају и у којој мери 
сви узимамо учешће у њихо-
вом обележавању.

- Вирус не може да се шири 
уколико нема блиских конта-
ката, а свака врста окупљања 
и дружења погодно је тло за 
убрзано преношење вирусне 
инфекције. Савет свима јесте 
да предстојеће божићне и но-
вогодишње празнике прове-
демо у најужем породичном 
кругу, јер ћемо тиме заштити-
ти и своје здравље, али и здра-
вље својих најближих. Нек 
празнични дух буде у сваком 
нашем дому, дајући посебан 
значај управо породици, као 
основној јединици друштва.

Којом динамиком би тре-
бало да се одвија вакци-
нација и колико је време-
на потребно да се створи 
имунитет након примања 
вакцине?
- Није тајна да је општа 

јагма на светском тржишту 
за куповином вакцина и да је 

ИзБЕГаВаЈтЕ БлИСКЕ КОНтаКтЕ, 
СлаВИтЕ У КРУГУ пОРОДИЦЕ

очигледно да се неће бирати 
средства да се вакцина што 
пре испоручи свима онима 
који су стали у ред за њу. Ре-
публика Србија се изузетно 
одговорно и правовремено 
односи према овом пробле-
му и остварен је велики број 
контаката са свим великим 
светским произвођачима који 
имају вакцину на распола-
гању. Немерљив допринос 
дао је председник Републике, 
који је, практично, најважнија 
нит у нашим разговорима. 
Његови лични контакти и 
познанства са најзначајнијим 
светским лидерима омогућа-
вају да наша земља, иако се 
финансијски не може пореди-
ти са најразвијенијим земља-
ма света, ипак путује са њима 
раме уз раме ка овом циљу.

Како оцењујете мере које 
је држава спровела то-
ком 2020. године у вези 
са пандемијом?
- Република Србија, са 

председником Александром 
Вучићем на челу, правовре-
мено, одговорно и ефикасно 
спроводила је све мере које 
су за циљ имале само једно 
– што мање преминулих. То 
је био кључни и најважнији 
циљ и све оно што је рађено 
током године било је томе 
подређено. Ако гледамо уку-
пан број умрлих на укупан 
број становника, резултат 
Србије је за сваку похвалу 
и респект. Други циљ био је 
пружање помоћи онима који-
ма је она неопходна, и ту је 
здравствени систем Србије, 
такође, успешно положио ис-
пит. Наравно, ово не би било 
могуће без изузетног напо-
ра свих запослених у здрав-
ственом сектору, и на томе 
им велико хвала. Упоредо с 
тим, пошто, наравно, живот 
не може да стоји, економс-
ке мере које је Влада Србије 
спровела заслужују посебну 
пажњу, јер током целе пан-
демијске кризе, за разлику 
чак и од најбогатијих земаља, 
плате и пензије у Србији, не 

само што нису касниле, него 
су и повећаване. Није било 
никаквих несташица, ни ос-
новних животних намирни-
ца, нити било чега другог.

Да ли су здравствени 
радници задовољни по-
већањем плата и једно-
кратним издвајањима, 
на којима је инсистирао 
председник Вучић?
- Још 2013. године, када 

је био председник Владе, 
Александар Вучић инсисти-
рао је на томе да се започне 
потпуна, темељна обнова 
здравственог система. Све то 
је спровођено у три правца. 
Први правац био је инфра-
структурно улагање у из-
градњу, адаптацију и рекон-
струкцију нових и постојећих 
здравствених објеката у које, 
нажалост, није инвестирано 
више деценија. Велелепни 
нови објекти, какав је Кли-
нички центар у Нишу, први 
икад завршен у Србији, за-
тим ускоро, током 2021. го-
дине, нови Клинички центар 
Србије са 90.000 квадрата, 
почетак градње Клиничког 
центра Војводине у Новом 
Саду, као и започет поступак 
за извођача радова за Кли-

нички центар у Крагујевцу, 
круна су тог подухвата. Да 
не запоставимо реконструк-
цију клиничко-болничких 
центара у Београду и опш-
тих болница на територији 
целе Србије. Нема општине 
у којој здравство није било 
међу приоритетима и где на 
здравственим објектима није 
било улагања. Упоредо с тим 
текла је набавка опреме, која 
је, благо речено, била ван 
свих светских стандарда, 
стара, највећим делом пок-
варена, што се одражавало 
на лечење грађана и огромне 
листе чекања. Србија се да-
нас поноси новим магнетним 
резонанцама, ангио-сала-
ма, апаратима за зрачење и 
медицинском опремом која 
пружа најбоље услове за ле-
чење. Трећи циљ омогућио је 
запошљавање великог броја 
здравствених радника, њи-
хову квалитетну едукацију и 
усавршавање, као и огроман 
број специјализација, које су 
пре тога, не знамо из ког раз-
лога, биле забрањене, а што 
је проузроковало несагледи-
ве последице по здравствени 
систем, а које су мерама Ми-
нистарства здравља прева-
зиђене. Посебно је значајна 

подршка на којој највише 
лично инсистира председ-
ник Александар Вучић, а од-
носи се на повећање плата 
здравствених радника, које 
никада у Србији нису биле на 
таквом нивоу и то из реалних 
извора, захваљујући доброј 
економској политици.

Да ли је заустављен 
тренд одласка лекара и 
медицинских сестара на 
рад у иностранство?
- Сигурно је да су све мере 

које је држава предузела 
допринеле томе да је један 
број здравствених радника, 
који је планирао да напусти 
Србију, своју даљу егзистен-
цију, ипак, остварио у својој 
домовини. Не смемо да смет-
немо с ума да су плате у раз-
вијеним земљама веће него 
што ми у овом тренутку мо-
жемо да пружимо. Међутим, 
када питате здравствене рад-
нике зашто одлазе из земље, 
првенствено одговарају - ус-
лови рада и немогућност спе-
цијализације и усавршавања, 
што се знатно променило у 
претходном периоду. Новац 
није никада био примаран 
мотив, него брига и пажња 
коју држава поклања онима 

који воде рачуна о здрављу 
њеног народа, и то држава 
у последње време пружа. 
Предводник свега тога упра-
во је председник Александар 
Вучић, који је безброј пута са 
пуно емпатије, не само речи-
ма, него превасходно делом, 
пружио несебичну подршку 
здравственом сектору.

Да ли су млади људи за-
интересовани да уписују 
школе здравствене стру-
ке?
- Највеће интересовање 

годинама влада управо за 
средње здравствене стручне 
школе и медицинске факул-
тете у Србији, што јасно ста-
вља до знања да млади људи 
разумеју колико је здравље 
у фокусу савременог света и 
да ће у том сегменту моћи да 
се остваре у стручном, про-
фесионалном и етичком сми-
слу. Они су изузетно вредни, 
паметни и пожртвовани и 
уз правилно усавршавање 
и адекватну помоћ државе, 
није упитна будућност срп-
ског здравства – поготово 
имајући у виду стални еко-
номски раст Србије.

Опишите када Вам је било 
најтеже у току ове годи-
не, тренутке које никада 
нећете заборавити...
- Током претходних десет 

месеци било је много туж-
них, тешких и стресних ситу-
ација, али су нас воља, жеља 
и осећај одговорности увек 
гурали напред, у нове борбе 
и изазове. На том путу посе-
бан утисак на мене су, ипак, 
оставили заједништво и тим-
ски рад великог броја људи 
који су се са пуно труда и 
одрицања, не штедећи себе, 
ухватили у коштац са кугом 
21. века. Све ово, наравно, 
много је лакше када се на 
челу свих нас налази особа 
која у себи има импресивно 
знање и енергију да подигне 
клонуло, састави поломљено 
и уједини разједињено. За 
будућност Србије.

пОКРаЈИНСКИ 
БУџЕт за 2021. 
ГОДИНУ БИћЕ 
РазВОЈНИ

ДР зОРаН 
ГОЈКОВИћ, 
покрајински 
секретар за 
здравство, 
о улагањима 
у здравствени 
систем, 
вакцинама и 
прослави 
празника 
у условима 
пандемије 
вируса 
Ковид 19

игор мировић
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Велика је одговорност, 
али и изазов наћи се на 
челу града после толи-

ких опструкција које смо током 
изборног процеса доживели. 
Победила је воља грађана и оп-
равдаћемо њихово поверење. 
Oстварили смо убедљиву по-
беду и после првог изборног 
круга, а после сваког новог 
гласања разлика је била све 
убедљивија. Упркос сталним 
покушајима саботирања избо-
ра, упорност и жеља грађана за 
променом је била пресуђујућа, 
каже за „СНС Информатор“ 
Александар Пајић, градоначел-
ник Шапца, који је на ту функ-
цију ступио након бројних оп-

струкција, на неким местима и 
три пута поновљеног гласања и 
вишемесечне агоније каква није 
забележена у Србији.

- Суграђани су сва три пута 
апсолутном већином гласали 
да Шабац треба да буде леп и 
модеран град, баш по њиховој 
мери. Уложићу сву своју енер-
гију и знање како бих радио 
у интересу свих оних који су 
дали своје поверење Српској 
напредној странци али и свих 
других суграђана који желе да 
Шабац буде град будућности.

Какву ситуацију сте за-
текли након преузимања 
Градске управе у Шапцу?
- Стање у буџету града, јав-

ним установама и предузећи-
ма, свим сферама друштвеног, 
спортског, културног, привред-
ног живота било је забриња-

вајуће и пред потпуним пу-
цањем и колапсом. Нико се 
из предходне власти није ни 
освртао на евидентни суно-
врат читавог града, већ су само 
размишљали како да још мало 
искористе привилегије и оства-
ре огромне материјалне корис-
ти. Захваљујући председнику 
Александру Вучићу и његовом 
разумевању да, без помоћи 
државе, Шапчани не могу да 
реше, пре свега, финансијске 
проблеме, уследила је велика 
помоћ од 300 милиона. Држа-
ва је помогла да затечени већи 
расходи, него што су били при-
ходи у 2020, буду покривени 
из текуће буџетске резерве. То 

говори о снажној држави, али и 
о месту Шапца на мапи Србије.

Који су највећи проблеми 
са којима се суочавате?
- Суочавам се са бројним про-

блемима, али поверење Шапча-
на смо добили јер верују да су 
ти проблеми решиви уз помоћ 
Српске напредне странке. Осим 
огромног дефицита у буџету, 
након победе на изборима за-
текли смо поражавајуће стање 
у појединим градским јавним 
предузећима. Радницима нису 
уплаћиване плате и солидарна 
помоћ, на коју су имали пра-
во. Због бахатости појединих 
директора јавних предузећа 
и установа, суочили смо се са 
великим бројем тужби због 
неостварених права радника. 
Било је много незаконитог и 
политичког запошљавања. Ау-

Премијерка Србије Ана 
Брнабић обишла је 

радове на изградњи Мо-
равског коридора, на делу 
Појате-Крушевац, и оце-
нила да ће прве деонице 
на том најсавременијем 
ауто-путу бити готове 
2022. године.

„У буџету за 2021. го-
дину одвојили смо 330 
милијарди динара или 5,5 
одсто БДП за капиталне 
инвестиције. Вирус јесте 
успорио неке пројекте, 
али их није зауставио. Да 
би реализација пројека-
та била потпуна, мора се 
радити сваки дан, без об-
зира на суботу и недељу, 
да бисмо обезбедили 
раст од шест одсто БДП 
у 2021. години. То нам је 
потребно да обезбедимо 
да пад 2020. године буде 
минималан, минус један 
одсто или нешто боље од 
тога“, рекла је премијер-

ка Брнабић, која је са ми-
нистром грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструк-
туре Томиславом Моми-
ровићем и директором 
Коридора Србије Алек-
сандром Антићем обишла 
радове на изградњи моста 
преко Јовановачке реке 
и пруге, који ће бити дуг 
скоро 500 метара.

Момировић је рекао да 
обилазе почетне радове 
на Моравском коридору, 
који ће спојити коридоре 
10 и 11 и дати другу перс-
пективу овом крају.

„Нисмо ни могли зами-
слити пре 2015. године 
да имамо такву економ-
ску снагу да можемо да 
изградимо 110 киломе-
тара овог ауто-пута у 
пуном профилу“, објас-
нио је он, и оценио да се 
радови морају убрзати и 
вратити на примарне ро-
кове.

алЕКСаНДаР паЈИћ, 
градоначелник Шапца

ДРжаВа пОмажЕ ГРаДУ Да СЕ 
ОпОРаВИ ОД зЕлЕНОВИћа

интЕрвјУ

пОЈатЕ-КРУШЕВаЦ

пРВЕ ДЕОНИЦЕ На 
мОРаВСКОм КОРИДОРУ 

ГОтОВЕ 2022. ГОДИНЕ

- Стање у буџету града, јавним 
установама и предузећима, свим 
сферама друштвеног, спортског, 
културног, привредног живота било 
је пред потпуним пуцањем. нико се из 
предходне власти није ни освртао на 
евидентни суноврат читавог града, већ 
су само размишљали како да још мало 
искористе привилегије и остваре 
огромне материјалне користи

»
тобуски превоз био је угро-
жен због лошег уговора о јав-
но-приватном партнерству. 
Новац је трошен без јасних 
приоритета и под врло диску-
табилним условима. Радили 
су шта су хтели, али су избори 
показали да је дошло време 
да положе рачуне за оно што 
су радили, али и за пропуш-
тене шансе. Залагаћу се да 
не пропустим ниједну шансу 
која ми се укаже за добробит 
грађана нашег града.

Да ли су неке ствари и Вас 
зачудиле? Да ли сте от-
крили дешавања о којима 
јавност није ништа знала?
- У први мах, био сам за-

чуђен како наизглед и једнос-
тавне ствари могу да предста-
вљају проблем ако не постоји 
воља да буду решене. Тако 
је, рецимо, део једне улице 
у ужем центру града био без 
уличне расвете десет месе-
ци. Потребно је било само 
организовати рад јавних пре-

дузећа и проблем је за један 
дан решен. ЈКП „Стари град“ 
извршило је сечу крошњи 
дрвећа, ЈП „Електропривре-
да Србије“ поставила је нову 
мрежу, а ЈП „Инфраструкту-
ра“ обезбедила нове сијали-
це за део улице, у дужини од 
150 метара. Све је то основ за 
квалитетнији и безбеднији 
живот наших суграђана, а за-
хтева само мало добре воље и 
посвећености. Већ првог дана 
руковођења градом, тражио 
сам помоћ надлежних орга-
на који треба да се баве свим 
незаконитостима у претход-
них бар 20 година. Многи у 
Шапцу упиру прстом у људе 
бивше власти, а од одговор-
ности нико не сме побећи. 
Морала нису имали, а лопо-
влуке ћемо доказати. Сви мо-
рају да положе рачуне за све 
што је злоупотребљено, ук-
радено или уништено. Закон 
мора да буде исти за све.

чиме се Небојша зелено-
вић сада бави када више 

није градоначелник?
- Бивши градоначелник је 

преценио и свој капацитет, 
и своје могућности. Желео 
је по сваку цену да остане на 
власти, иако су му грађани 
Шапца врло јасно рекли да 
трикови и неистине којима 
се служио код њих не про-
лазе. Нестао је са политичке 
сцене Шапца, као и политика 
коју је представљао. Глуме 
сада уцвељене и разочаране 
политичаре којима је народ 
крив што им после 20 годи-
на власти није дао само још 
једну шансу да ураде све оно 
што до сада нису ни покуша-
вали. Неприсуствовање сед-
ницама Скупштине града је 
још један доказ да они немају 
политику, већ се само руко-
воде личним интересима.

Који су први кораци које 
сте предузели у циљу 
бриге о грађанима?
- Од ступања на власт, 

није било недеље, а да нисам 

угостио неку страну или до-
маћу компанију која је желе-
ла да отпочне или прошири 
пословање. Изузетно ми је 
драго да су велике светске 
компаније заинтересоване за 
изградњу фабрика у нашем 
граду. Много тога можемо да 
понудимо, а сигуран сам да ге-
ографски положај града, а пре 
свега добри и вредни људи, 
јесу предности које треба да 
искористимо. Разговарао сам 
са многим домаћинима који 
желе да повећају производњу 
и запосле већи број људи. 
Доступношћу министара за 
потребе Шапчана показао сам 
суграђанима да имамо подрш-
ку своје државе, своје Владе и 
свог председника. Наградио 
сам и разговарао са много ус-
пешних, младих људи које же-
лим да задржим у свом тиму и 
Шапцу, у годинама које дола-
зе. За директоре смо именова-
ли младе, образоване, честите 
људе, од којих се очекују изу-
зетни резултати.

ШаБаЦ ГРаД 
БУДУћНОСтИ

Какви су Вам планови за 
наредну годину?

- Капитална инвестиција 
која ће од Шапца направити 
топ дестинацију је изградња 
ауто-пута Рума - Шабац, за-
тим новог моста преко Саве 
и брзе саобраћајнице према 
Лозници. Захваљујући ви-
зији председника Алексан-
дра Вучића и спремности 
за огромна улагања у путну 
инфраструктуру, Шабац ће 
добити могућност да се мно-
го брже развија и смањи број 
незапослених због повећања 
атрактивности земљишта по-
ред ауто-пута. Планирана је 
реконструкција Опште бол-
нице, проширење водово-
дне и канализационе мреже, 
обнова образовних објеката, 
изградња спортске хале, от-
вореног базена, јавне гара-
же... После много година, 
постали смо партнер својој 
држави, а не супротстављена 
страна. Задовољни суграђа-
ни су основ од којег полази-
мо и циљ којем тежимо. Гра-
димо модеран град и сигуран 
сам да ће Шабац бити град 
будућности.

предСедница владе ана брнабић обилази радове
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60. ОСЕЧИНА
РАЗГОВОР 
СА АКТИВИСТИмА

ОО СНС посетио је члан 
Председништва СНС Зоран 
Ђорђевић и разговарао са 
активистима. Организован је 
радни састанак председника 
Општине Николе Томића са 
руководством општинских ус-
танова и ЈКП „Осечина“.

61. ВРАњЕ
ПОСЕТА мИНИСТАРКЕ 
АТАНАСКОВИћ

Министарка привреде Анђел-
ка Атанасковић обишла је 
компаније „Симпо“ и „Јумко“, 
заједно са државним секрета-
ром Драганом Стевановићем и 
локалним руководством Града 
Врања. Министарка је нагла-
сила да је видела велики број 
запослених људи који су за-
довољни платама и условима 
рада, а на држави је да обезбе-
ди још боље услове и плате.

62. пЛАНДИшТЕ
СЛАТКИШИ ЗА ДЕЦУ 
СА КИм

Чланови ОО помогли су 
Удружењу риболоваца у одр-
жавању хуманитарне акције 
„Слатки караван за децу са 
КиМ“. Обележен је Дан прими-
рја у Првом светском рату. Не-
мачка развојна сарадња (ГИЗ) 
обезбедила је маске, рукавице, 
визире, дезинфекциона сред-
ства и бесконтактне топломере 

за установе социјалне заштите. 
У Хајдучици је почело уређење 
приступних саобраћајница на 
локалним путевима и санације 
водоводне мреже.

63. БРУС
ПРВИ ШАЛТЕР 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Председница Општине Ва-
лентина Милосављевић уру-
чила је директорки Дома здра-
вља др Соњи Павловић кључе-
ве „дачије сандеро“ за потребе 
патронажне службе. Општина, 
уз подршку Привредне коморе 
Србије и Регионалне коморе 
Крушевац, отворила је први 
шалтер за предузетништво у 
Расинском округу.

64. КУЛА
НОВ НАмЕШТАЈ ЗА ВРТИћ

Општина учествује у хума-
нитарним акцијама и брине 
о угроженим грађанима. Об-
новљена је кућа породици из 
Руског Крстура. Вртић је оп-
ремљен новим намештајем, 
а нове ормариће уручио je 
председник Општине Дамјан 
Миљанић. Представници „Те-
лекома“ уручили су донацију 
Средњој техничкој школи 
„Михајло Пупин“. Обележен је 
Дан примирја и Дан Општине.

65. БЕЧЕЈ
БУџЕТ ПО мЕРИ ГРАЂАНА

ПУ „Лабуд Пејовић“ добиће 
два нова дечија игралишта у 

Бечеју и Бачком Градишту, а 
треће игралиште биће поста-
вљено у Новом Селу. Засађено 
је 400 садница на депонији 
Ботра и формиран је ветро-
заштитни појас. Грађани су 
предлагали своје буџетске 
приоритете путем електрон-
ског упитника, у оквиру акције 
„Буџет по мери грађана - И ти 
се питаш“.

66. МАЛИ ЗВОРНИК
ПРОмОЦИЈА КУЛТУРНИх 
САДРЖАЈА

Наше дивне девојке Ана и 
Андријана снимале су прилог 
о подземном граду „Камена 
девојка“, за емисију „Прело у 
мом сокаку“ на Хепи телеви-
зији, чији смо били гости.

67. КОВАЧИЦА
ОГРЕВ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ

Чланови МО Падина обез-
бедили су огрев за три мате-
ријално угрожене породице. 
Чланови МО Ковачица посе-
тили су две породице и уручи-
ли пакете са намирницама, а 
председник Уније пензионера 
Јано Корењ разговарао је са 
старијим суграђанима. Пред-
седник Општине Јарослав 
Хрубик и заменик председни-
ка Петар Вишњички обишли су 
Дом здравља. Дезинфиковане 
су јавне површине и поста-
вљен је шатор испред чекао-
нице за тестирање. Обезбеђе-
но је грејање на гас у просто-
ријама пензионера у Црепаји.

68. КЛАДОВО
РАДОВИ НА ЂЕРДАПУ 1

Председник Општине Саша 
Николић обишао је радове на 
фасади манастира у Манасти-
рици, које суфинансира локал-
на самоуправа. Министарка 
Зорана Михајловић обишла је 
радове на адаптацији бродске 
преводнице на ХЕ „Ђердап 1“, 
у коју ће бити уложено 28,5 
милиона евра. Садашњи капа-
цитет преводнице је око 6.300 
пловила годишње, а после ре-
конструкције биће 10.000 пло-
вила годишње.

69. СРБОБРАН
АКЦИЈА ПОШУмЉАВАЊА

Активисти ОО засадили су 
6.000 садница у Надаљу. Сад-
нице су одабране уз надзор 
Шумарског факултета, а акцију 
је подржало Министарство 
за заштиту животне средине, 
Општина и ЈКП „Градитељ“.

70. ВЛАДИЧИН ХАН
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА

Локална самоуправа рекон-
струисала је пут ка манастиру 
Мртвица. Овај путни правац 
надлежни су одредили као 
приоритетни, јер су у селу ос-
тали млади и формирали своје 
породице.

71. ЛОЗНИЦА
ПОмОћ ЗА СУГРАЂАНИНА

У просторијама Градског 
одбора, Марко Јовановић уру-
чио је социјално угроженом 
суграђанину Станоју Ђурићу 
из Брадића помоћ у одећи и 
храни, обезбеђену из личних 
средстава чланова.

72. ГОРњИ 
МИЛАНОВАЦ
ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР НА 
РУДНИКУ

Отворен је тржни центар 
који запошљава 200 радника. 
Потписан је протокол о са-
радњи са организацијом  „Ср-
бија у ритму Европе“. Одржа-
на је смотра механизације ЈКП 
за изградњу и констатовано 
да је спремна за зимску сезо-
ну. Пуштена је у саобраћај ре-
конструисана Улица Вука Ка-
раџића. Председник Општине 
Дејан Ковачевић обишао је ра-
дове на изградњи Визиторског 
центра и отворених базена на 

Руднику. Члан Председништва 
СНС Зоран Ђорђевић разгова-
рао је са активистима ОО.

73. АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПИЈАћА ВОДА СТИГЛА 
У БАБИћЕ

Завршено је асфалтирање 
Расадничке улице и Четврте 
црногорске, а ради се и у Малој 
Ракљи. Асфалтирана је и де-
оница пута према насељу Ста-
рци. Радници комуналног пре-
дузећа завршили су изградњу 
водовода за двадесетак до-
маћинстава засеока Бабићи.

74. пЕћИНЦИ
УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА И БРИГА 
О СУГРАЂАНИмА

Активисти ОО уредили су 
центре насеља Карловчић и 
Суботиште, Дом културе у 
Брестачу и појас дуж пута до 
пречистача отпадних вода у 
Шимановцима. У Купинову и 
Ашањи, активисти СНС помог-
ли су у резању и складиштењу 
огрева у домаћинствима у који-
ма живе старији, теже покретни 
суграђани, док су у Сремским 
Михаљевцима и Дечу донирали 
пакете са намирницама и сред-
ствима за хигијену породицама 
слабијег материјалног стања.

75. КОВИН
НОВИ чЛАНОВИ

Руководство и чланство Је-
динствене Србије у Ковину 
приступили су Српској напред-
ној странци. Иначе, у Јужноба-
натском округу, Српској на-
предној странци приступили 
су одбори СПС у Пландишту 
и Опову, ЛСВ у Алибунару, а 
група грађана, бивших лигаша, 
у Белој Цркви најавила је блис-
ку сарадњу. Обележени су Дан 
ослобођења и Дан примирја у 
Првом светском рату.

76. љИГ
ПРИЗНАЊА ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ КОРОНЕ

Дезинфикују се најпромет-
није улице и јавне уставнове. 
Председник Општине Драган 
Лазаревић  обишао је радове 
на реконструкцији ОШ „Сес-
тре Павловић”, изградњи вр-
тића и фискултурне сале. Наш 
ОО посетио је члан Председ-
ништва СНС Зоран Ђорђевић 
и разговарао са активистима. 
Поводом Дана Општине, по-

ложени су венци на споменик 
јунацима Колубарске битке 
и уручена су признања „Ђак 
каплар“ најзаслужнијима у 
борби против корона вируса.

77. ЛАпОВО
ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ

Захваљујући Министарству 
без портфеља за демографију 
и популациону политику, уз 
суфинансирање Општине, за-

почета је изградња инклузи-
вног игралишта, првог такве 
врсте у Лапову, које је у потпу-
ности прилагођено деци са 
инвалидитетом.

79. ћУпРИЈА
РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Општина је добила први 
електронски регистар објеката 
у јавној својини. Формиран је 
Савет за родну равноправност. 
Усвојена је одлука о усвајању 
ЕУ Повеље о родној равноп-
равности и приступању изра-
ди Локалног акционог плана 
за родну равновноправност. 
Поводом  акције „16 дана акти-
визма у борби против насиља 
над женама“, у наранџасту боју 
осветљен је мост на Великој 
Морави. Санирана је једна од 
најстаријих улица у Ћуприји, 
Улица Дамјана Максића.

80. БАЧКА ТОпОЛА
СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ 
СТРУЈОм ЗА чЕТИРИ СЕЛА

Напокон је решен вишедеце-
нијски проблем који су житељи 
четири села имали са снабде-
вањем електричном енергијом. 
Заменом електричних водова и 
постављањем нових трафо ста-
ница, становницима Томисла-
ваца, Бачког Соколца, Криваје 
и Горње Рогатице обезбеђено 

је квалитетно и уредно снабде-
вање струјом.

81. КНИћ
РЕНОВИРАЊЕ ДОмА 
КУЛТУРЕ

Први пут од када је изграђен 
пре 60 година, комплетно се 
реновира Дом културе. Рено-
вирање подразумева свечану 
салу и галеријски простор, а 
Завичајни фонд и легат Жива-

дина Стевановића биће изло-
жени у посебном делу. У плану 
је и дигитализација биоскопа. 
Читаоница ће бити пријатнији 
простор за рад, дечије одељење 
оплемењено, а Туристичка ор-
ганизација и Центар за културу 
добиће свој простор.

82. АЛИБУНАР
ПОмОћ ЗА ДОм ЗДРАВЉА

У ОО СНС приступио је 
ОО Лиге социјалдемократа 
Војводине. Локална самоу-
права обезбедила је средства 
Дому здравља за набавку 
концентратора за кисеоник, 
пулсних оксиметара, апарата 
за мерење притиска и рачу-
нарске опреме за запослене у 
ковид амбуланти. Председни-
ца Општине Зорана Братић 
поделила је школски прибор 
деци из социјално угрожених 
породица.

83. пРИБОЈ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ

Председник Општине Ла-
зар Рвовић потписао је уго-
вор са извођачем радова за 
реконструкцију пијаце у Ста-
ром Прибоју. Асфалтирана 
је деоница пута у МЗ Нови 
Прибој, у насељу Читлук. Ми-
нистарство културе одобрило 
је средства за дигитализацију 
биоскопа у Дому културе, на 

чијој згради се одвија и замена 
фасаде и столарије.

84. ЖИТИшТЕ
ПОСЕТА ФАРмИ ЈУНИЦА

Министар Бранислав Не-
димовић, заједно са пред-
седником Општине Митром 
Вучуревићем, посетио је 
газдинство Маљковић у Ба-
натском Карађорђеву, где су 
обишли фарму товне јунади, 
200 новопристиглих јуница 
расе „лимузин“ из Мађарске и 
Француске. Министар је наја-
вио нове подстицаје за искус-
не пољопривреднике, као и за 
оне који тек улазе у посао.

85. БАЧКА пАЛАНКА
РАЗГОВОР СА 
СУГРАЂАНИмА

Председник Општине оби-
шао је радове на реконструк-
цији улица Гаврила Принципа 
и Његошеве. Савет за родну 
равноправност подржао је кам-
пању „16 дана активизма борбе 
против насиља над женама“. 
Уведено је грејање у спортску 
халу у Гајдобри. Активисти ОО 
разговарали су са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“. 
Чланови МО Дунав обишли су 
социјално угрожене суграђане 
и уручили им пакете.

86. БАБУшНИЦА
САРАДЊА СА НЕмАчКИм 
„хЕЛПОм“

Председница Општине Ива-
на Стојичић обишла је радове 
на унутрашњем уређењу Дома 
културе. Са немачком органи-
зацијом „Хелп“, потписала је 
уговор о сарадњи на пројекту 
смањења сиромаштва кроз мо-
гућности запошљавања.

87. пАНЧЕВО
мОДЕРНО ДЕчИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ

Рехабилитују се улице на 
Миси, Тесли и Котежу. Град 
се прикључио кампањи „16 
дана активизма у борби про-
тив насиља над женама”. Зах-
ваљујући донацији компаније 
„Газпром енергохолдинг“ и са-
радњи са Градом, направљено 
је модерно дечије игралиште. 
У Градској кући организован је 
пријем за јуниорску првакињу 
Европе у џудоу Андреу Стоја-
динов. Комитет за безбедност 
саобраћаја и ове године на-
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пАНОРАМА
59. НИш

ПРИЈЕм ГРАЂАНА ДВА ПУТА мЕСЕчНО
отварању нове ламеле 

Електронског факултета у 
научно технолошком парку, 
присуствовала је премијерка 
Ана Брнабић. Градоначелни-
ца Драгана Сотировски раз-
говарала је са председницом 
швајцарског парламента о 
унапређењу рада Градске 
управе. Заштитник грађана 
наградио је ниш за допри-
нос приступачности осо-
бама са инвалидитетом, а 
амерички магазин „Форбс“ 
навео да га, после панде-
мије, треба посетити јер је 
историјски важан град. от-
ворено је Прихватилиште за 
одрасле и старе. Завршено 
је јесење уређење паркин-

га, рехабилитација улица 
и уклоњене су старе жар-
дињере, а неколико тргова 
добило је декоративно ос-
ветљење. Житељи ливадске 
улице, после 20 година, до-
били су водовод, а насеље 
у Горњоматејевачкој улици 

парк. Засађено је 1.600 ста-
бала и муралом је заштиће-
на билетарница ћеле куле. 
Повереник Го Звездан Ми-
ловановић, поштујући епи-
демиолошке мере, два пута 
месечно организује пријем 
грађана.

78. МЕДВЕЂА
СВЕПРАВОСЛАВНИ хРАм 
У СИЈАРИНСКОЈ БАЊИ
Архимандрит Методије, 

игуман манастира Хи-
ландара са Свете Горе, и 
епископ нишки Арсеније 
посетили су Медвеђу и 
обећали помоћ у изградњи 
Свеправославног кампа 
пријатељства у Сијаринској 
бањи. Мештани села Гајтана 

на 1.000 метара надморске 
висине, подно врха радан 
планине, добили су пут до 
куће, а у плану је насипање 
12 путних праваца. Пред-
седник општине небојша 
Арсић обишао је радове 
на реконструкцији цркве у 
Гајтану.

ана брнабић на отварању нове ламеле електронСког факултета
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градио је бициклима шесто-
ро ученика који су постигли 
најбоље резултате на такми-
чењима. Овогодишњи доби-
тник Новембарске награде је 
Општа болница.

89. СУРДУЛИЦА
ПОмОћ ЗА ДОм СТАРИх

Чланови Одборничке гру-
пе СНС подржали су акцију 
куповине пелена, витамина, 
антибиотика и пробиотика за 
кориснике Дома старих у Сур-
дулици, који су позитивни на 
Ковид 19.

90. УЖИЦЕ
ПЛАСТЕНИЦИ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Фондација „Ана и Владе 
Дивац“ и Град потписали су 
уговорe о донацији 26 пласте-
ника за пољопривредне про-
извођаче. Завршени су радови 
на спортском игралишту у Ве-
ликом парку. Подељено је 400 
садница јавора и јасена до-
маћинствима која су се прија-
вила за акцију Града „16.000 
стабала за 16.000 ложишта“, у 
циљу смањења аерозагађења.

91. пАЛИЛУЛА
ЕТИчКИ КОДЕКС

Одборници СНС подржали 
су усвајање ребаланса буџета 
и Етичког кодекса функционе-
ра локалне самоуправе.

92. ГАџИН ХАН
ГРАЂЕВИНСКИ мАТЕРИЈАЛ 
ЗА СТОЈАНОВИћЕ

Обезбеђена је донација у 
грађевинском материјалу за 
породицу Стојановић из Ве-
ликог Вртопа, чија је кућа 
оштећена у пожару. Мештани 
Заплањске Топонице добили 
су асфалтни пут, а ускоро и ар-
тешки бунар. У Личју су мешта-
ни удаљене махале повезани 
новим путем са селом, рекон-
струисан је пут у Овсињинацу, 
а слични радови најављени су у 
Горњем Душнику. Председник 
Општине Милисав Филиповић 
разговарао је са директорком 
ТОН-а и Завода за заштиту 
споменика културе, у циљу 
сарадње у области туризма и 
културе.

93. АЛЕКСИНАЦ
мОСТ У БАНКОВЦУ

Председник Општине Да-
либор Радичевић обишao je 
радове на мосту у Банковцу, 
који је оштећен у поплавама, 

а у селу је завршена санација 
путног објекта. Започети су 
радови на Глоговачком потоку 
и дренажном каналу у Горњој 
Пешчаници, као и изградња 
дечијих игралишта поред ОШ 
„Вожд Карађорђе“ и на улазу у 
Градски парк.

95. КОСОВСКА 
ВИТИНА
ПОмОћ ЗА ВЛАЈКОВИћЕ

У договору са Срђаном 
Николићем, председником 
Привременог органа, група 
студената из Централне Ср-
бије обезбедила је машину за 
прање веша за вишечлану по-
родицу Влајковић.

96. КОСОВСКА 
МИТРОВИЦА
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА

Свечано је обележен Дан 
града и 76 година од осло-
бођења у Другом светском 
рату. Тим поводом, Општина 
је посебну захвалност упутила 
бившем директору Kанцела-
рије за KиМ и амбасадору Ср-
бије у Вашингтону Марку Ђу-
рићу. Поводом јубилеја, венце 
на спомен обележје ослобо-
диоцима положили су пред-
седник Привременог органа 
Александар Спирић, председ-
ник Српске листе Горан Ракић, 
кандидат за градоначелника 
Северне Митровице Милан 
Радојевић, помоћник дирек-
тора Канцеларије за КиМ Иван 
Вујић и директор ЈКП „Градска 
чистоћа“ Марко Попадић. Они 
су обишли и стамбену зграду, 
чију изградњу финансира Град 
Београд, као и радове на из-
градњи дечијег парка.

97. ЗВЕЧАН
500 ПАКЕТА ЗА УГРОЖЕНЕ 
СУГРАЂАНЕ

Поводом смрти патријарха 
српског Иринеја, српска тро-
бојка, која се вијори на средњо-
вековној тврђави изнад Звеча-
на, спуштена је на пола копља. 

Привремени орган издвојио је 
средства за набавку ауточис-
тилице улица за ЈКСП „Звечан“. 
Председник Привременог ор-
гана обишао је почетак радо-
ва на уређењу трга у Бањској. 
Обележен је Дан школе „Вук 
Караџић“. За најугроженије 
породице обезбеђено је 500 
пакета са намирницама и сред-
ствима за хигијену.

99. КОСОВСКА 
КАМЕНИЦА
РАЗГОВОР СА мЕШТАНИмА 
СЕЛА БОЖЕВЦЕ

Представници Привременог 
органа Тања Аксић и Душан Јев-
тић посетили су две породице у 
селу Божевце, уручили пакете 
са намирницама и разговарали 
са мештанима. Председница је 
уручила и два грла стоке по-
родици Алексић из Томанца, 
купљена средствима Канцела-
рије за КиМ и Општине.

100. ВРшАЦ
РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗмА

Партнерство „Село плус“, уз 
подршку Града, реализује по-
сете сеоским и пољопривред-
ним газдинствима која имају 
намеру да се баве туризмом. 
Немачка развојна сарадња 
(ГИЗ) обезбедила је маске, 
рукавице, визире, дезинфек-
циона средства и бесконтакт-
не топломере за установe со-
цијалне заштите. Обележен је 
Међународни дан борбе про-
тив насиља над женама. Чла-
нови МО Павлиш положили су 
венац поводом 78. годишњице 
погибије бораца против фаши-
зма. Активисти МО Братство-
јединство наставили су са ни-
зом хуманитарних акција.

94. ЈАГОДИНА
ОПРЕмА ЗА БОЛНИЦУ

88. ГРАЧАНИЦА
мИР НЕмА АЛТЕРНАТИВУ

Председник општине 
Срђан Поповић, заједно 
са директором клиничког 
центра Братиславом ла-
зићем, отворио je одељење 
физијатрије у Дијагностич-
ком центру. Представници 
омладинског савета орга-
низовали су перформанс, 

као одговор на постављање 
билборда са амблемом тзв. 
УЧк на улазу у Грачаницу, 
и окупили се под слоганом 
„Мир нема алтернативу“. 
Потписан је меморандум 
о стипендирању учени-
ка ромске, ашкалијске и 
египћанске заједнице.

турска агенција за међу-
народну сарадњу „тикА“ 
уручила је мониторе, де-
фибрилаторе и уређаје за 
деконтаминацију вазду-
ха општој болници. Пред-

ставништво ове агенције, у 
протеклих осам година, ре-
ализовало је око 270 проје-
кта у Србији, у циљу промо-
ције мира и сарадње међу 
народима.

98. ЛЕпОСАВИћ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦА
Чланови Привременог 

органа доделили су заш-
титну опрему ковид ам-
буланти и обишли радове 
на реконструкцији Улице 
24. новембар. Председ-
ник општине Зоран то-
дић обишао је радове на 
асфалтирању карађорђе-
ве улице у лешку, затим 
у Улици Гојка Бачанина, 
као и у селима кајково, 
Поповце, јошаница, Доњи 
крњин.

ВИШЕ ОД 130 САДНИЦА ЗА чЕТИРИ ОПШТИНЕ

омладина Го Београд за-
садила је више од 130 сад-
ница дрвећа у општинама 
вождовац, Звездара, Пали-
лула и раковица. Акцију су 
подржали и функционери 
Го, који су саднице обезбе-
дили из личних средстава. 
обележен је Међународни 
дан особа са инвалидитетом. 
Секретар Го Александар 
Марковић уручио је нами-
рнице, обезбеђене из личних 
средстава, старијим суграђа-
нима у Сурчину, Звездари, 
вождовцу и на Палилули. 
организоване су конферен-

ције за новинаре на којима је 
шеф одборничке групе у СГ 
Београд Александар Мирко-
вић поставио питање како је 
рођени брат Драгана Ђиласа, 
Гојко Ђилас, успео да, док му 
је брат био на власти, стекне 
више од 30 некретнина, чија 
је вредност већа од 5,5 мили-
она евра? Чланица Го ната-
ша Станисављевић, поводом 
„16 дана активизма у борби 
против насиља над женама“, 
подсетила је на вербално и 
физичко насиље које су Ђи-
ласови саборци демонстри-
рали према женама.

101. БЕОГРАД

102. ЧУКАРИЦА
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ПРВОм мЕСТУ
Саниран је коловоз у Улици Синише Станковића и из-

грађен је одвојак Улице рајка ружића у Жаркову. Завршава 
се изградња тротоара код оШ „карађорђе“ у остружници, 
на захтев Го и грађана, у циљу безбедности деце која сва-
кодневно пролазе туда до школе. У Улици владимира Дујића 
на Цераку мења се асфалт и санирају тротоари са обе стране. 
Почели су припремни радови на уређењу Улице рада Драи-
нца у Жаркову.

ново одељење физијатрије у дијагноСтичком центру

алекСандар мирковић

алекСандар марковић и драгомир петронијевић Са Суграђанима

наташа СтаниСављевић и активиСткиње го СнС београд 
прикључиле Су Се акцији „16 дана активизма против 

наСиља над женама”

радови на Саобраћајницама

велика акција пошумљавања
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СнС ПАнорАМА
109. ЗВЕЗДАРА
ДОмАћИ ПРОИЗВОДИ 
НА ТРГУ

Очишћене су депоније на 
Мокролушком гробљу, у Уста-
ничкој 244 и дечије игралиште 
у Бајдиној улици. Поправљене 
су поломљене клацкалице и 
клупа на дечијем игралишту 
у Миријевском венцу. Наста-
вљено је асфалтирање деони-
це која спаја улице Народног 
фронта у ММЛ-у и Жељка 
Миливојевића у Калуђерици, 
а на захтев грађана асфалти-
ран је део Пећке улице. У ок-
виру пројекта ПКС „Стварано 
у Србији“, на тргу испред ГО 
Звездара постављен је ауто-
бус-бакалница. ГО укључила 
се у пројекат бесплатне школе 
фудбала за децу. У оквиру ЕУ 
пројекта „Корак до посла“, ор-
ганизована је онлајн радиони-
ца о запошљавању Ромкиња. 
ГО и Пан театар, поводом 
кампање „16 дана активизма 
против насиља над женама“, 
организовали су емитовање 
представе „Сама је тражила“, 
а ГО обезбедила је правну и 
психосоцијалну помоћ жрт-
вама насиља. Такође, за све 
којима је потребна подршка у 
условима пандемије вируса, 
организована је телефонска 
психосоцијална подршка. Ак-
тивисти ОО очистили су при-
лаз Дому здравља у Миријеву.

110. ЗЕМУН
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти МО Нови град 2 
окречили су пролазе у Маке-
донској улици, активисти МО 
Земун поље 2 добровољно су 
дали крв, а активисти МО Ба-
тајница 3 и 4 уредили су при-
обаље дела Дунава. Чланови 
МО Нови град 1 уредили су 
простор око Железничке ста-
нице и канцеларије MO у ули-
цама Цвијићевој и Атанасије 
Пуље. На иницијативу Завода 
за заштиту споменика култу-
ре Београда, реконструисан је 
римски саркофаг у Земунском 
парку. Председник Александар 
Вучић обишао је нову ковид 
болницу у Батајници, која је из-
грађена за само четири месеца.

111. МЛАДЕНОВАЦ
ГРАЂЕВИНСКИ мАТЕРИЈАЛ 
ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Настављени су радови на 
изградњи гасоводне мреже. 

Изграђена је нова трансформа-
торска станица „Младеновац 
5“ у Ковачевцу, а у току је из-
градња тротоара у Улици Сла-
вка Манојловића. Почео је да 
ради електронски сервис „Стоп 
критиковању, дај предлог“, у 
циљу лакшег решавања про-
блема из области безбедности 
саобраћаја. Пољопривредни-
цима су уручени кључеви 18 
трактора и 35 прикључних 
машина. Избеглим лицима 
додељен је грађевински ма-
теријал. Активисти ОО наста-
вили су да обилазе чланове, 
старије и болесне комшије и да 
на штандовима разговарају са 
суграђанима. Такође, органи-
зовано је више акција уређења 
зелених површина.

113. РАКОВИЦА
ПОСЕТА КОВИД 
АмБУЛАНТИ

Нови парк изграђен је 
у Улици Луке Војводића у 
Скојевском насељу, а у току је 
градња парка на Лабудовом 
брду. Нови асфалт добио је 
део улица Јелезовачке и Браће 
Јеремић. Асфалтирају се ули-
це Драгослава Петровића и 
Урошевачка. У Козачкој улици 

бетонирана су уливна грла и 
део канала за одвод површин-
ских вода. На Канаревом брду 
реконструише се мини-пијаца. 
Председник Општине Милош 
Симић обишао је ковид амбу-
ланту и здравственим радни-
цима уручио пригодне покло-
не. У акцији „Посади дрво за 
Раковицу“, највише садница 
посађено је на језеру у Ресни-
ку, у насељу Љубиша Јеленко-
вић и у Миљаковачкој шуми. 
У акцији „Јесење уређење“, 
активисти ОО уредили су два 
парка у Кнежевцу и дечије 
игралиште у насељу Љубиша 
Јеленковић. Такође, у потход-
нику у Булевару патријарха 
Павла прекречени су графити. 
Двојица пољопривредника до-
била су по 20 садница шљиве 
„стенли“.

115. НОВИ БЕОГРАД
ПРИЈЕм ГРАЂАНА

У организацији ОО, у неко-
лико наврата, одржан је пријем 
грађана који су изнели своје 
сугестије и предлоге. На ини-
цијативу ОО, на Бежанијској 
коси саниране су клупе у парку 
на углу улица Недељка Гвозде-
новића и Љубинке Бобић.

116. ОБРЕНОВАЦ
КАмЕН-ТЕмЕЉАЦ ЗА НОВИ 
ТРЖНИ ЦЕНТАР

Отворен је први Омладин-
ски бизнис инкубатор, у са-
радњи Општине, Министар-
ства омладине и спорта и Кан-
целарије за младе. У Забрежју 
се асфалтира улица у којој је 
претходно урађена канализа-
ција. У току је садња дрвећа, 
у оквиру пројекта „Зелени Об-
реновац“. Положен је камен-

темељац за изградњу тржног 
центра у Улици краља Алек-
сандра Првог. На иницијативу 
грађана и Савета за комунални 
ред, руши се напуштена зграда 
у Четвртој улици. У току је ре-
конструкција пута Сурчин-Об-
реновац и наставак уклањања 
дивљих депонија.

117. СТАРИ ГРАД
БРИГА О ГРАЂАНИмА НА 
ПРВОм мЕСТУ

Општина је, на врхунцу 
трећег таласа епидемије, због 
повећаног обима лекарских 
прегледа, уступила просторије 
некадашње МЗ Варош капија 
на коришћење Дому здравља, 
како би грађани у бољим усло-
вима чекали на преглед у ковид 
амбуланти. Такође, у сарадњи 
са Градом, поставили смо и 
шатор чекаоницу. Општинско 
руководство, на челу са Ра-
дославом Марјановићем, још  
једном је показало да је брига о 
грађанима на првом месту.

118. СУРЧИН
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА 
У БОЉЕВЦИмА

У току је реконструкција 
трга у Бољевцима, а планира-
на је изградња тргова у Јакову 
и Добановцима. Подељена су 
ротациона светла пољопри-
вредницима. Отворен је вртић 
„Паун“ у Сурчину. Aктивис-
ткиње МО Сурчин 1 органи-
зовале су поделу заштитних 
маски, које су обезбедиле из 
личних средстава, а чланови 
ОО, на челу са председником 
Милошем Дангубићем, дони-
рали су компјутер ковид ам-
буланти, обезбеђен из личних 
средстава.

114. ЛАЗАРЕВАЦ
ТРАКТОРИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Уручени су кљу-

чеви 13 трактора 
пољопривредни-
цима и поклон 
пакети мајкама 
новорођенчади. 
реномирана не-
мачка компанија 
„иГБ аутомотив“ 
отвара нови погон 
у лазаревцу. Ак-
тивисти оо посе-
тили су неколико 
породица, пово-
дом Светског дана особа 

са инвалидитетом, и уру-
чили им пригодне поклоне.

103. пАЛИЛУЛА
ОБИЛАСЦИ РАДОВА

Председник општине Алек-
сандар јовичић обишао је 
радове на уређивању међуб-

локовских простора у Борчи 
и асфалтирање Улице Жарка 
Зрењанина у том насељу.

106. СОпОТ
НАСИПАЊЕ И АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Активисти оо уредили 
су парк у Сопоту. насуте су 
улице Бранка ранковића, 
Браће јоцић и Миодрага 
Стојановића у Поповићу. 
Асфалтиран је паркинг код 

зграде МЗ у неменикућу, 
проширена је кривина у 
Улици војводе Путника и 
мост у венцу. такође, завр-
шена је прва етапа пута за 
јаки извор у Поповићу.

104. ГРОЦКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ мРЕЖЕ

У циљу обезбеђивања 
стабилног водоснабдевања 
Дрењачке улице у насељу 
лештане, реконструише се 
дотрајала водоводна мрежа. 
између лештана и калуђе-
рице изграђена је приступна 
саобраћајница новом ком-
плексу централног гробља, 
као и паркинг, јавна расве-

та и зеленило. Асфалтира-
на је Златиборска улица у 
Гроцкој, а у Брестовику Ду-
навски венац. Саниране су 
дивље депоније у Умчари-
ма, Дражњу, Пударцима и 
Брестовику. на иницијативу 
општине, Град Смедерево 
санирао је деоницу пута пре-
ма Живковцу.

107. ВОЖДОВАЦ
ПАКЕТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ

Активисти оо, уз пошто-
вање прописаних мера, раз-
говарали су са грађанима на 
штандовима. најстаријим 
суграђанима однели смо на 
кућне адресе индустријску 
со за предстојеће снежне 
дане и пакете са намирни-
цама, обезбеђене из личних 
средстава. такође, Алек-
сандар Марковић и Драго-

мир Петронијевић обишли 
су старије суграђане из Бе-
лог Потока и уручили им 
намирнице. Поводом Свет-
ског дана климатских про-
мена, општина је спровела 
акције озелењавања. ор-
ганизован је онлајн вождо-
вачки фестивал културе и 
подељена су ауто-седишта 
за најмлађе.

105. БАРАЈЕВО
ОБИЛАЗАК РАДОВА
координатор оо Слободан Ада-

мовић и члан оо иван васиљевић 
обишли су радове на асфалтирању 
пута према гробљу у Мо Арнаје-
во. такође, чланови оо обишли су 
завршне радове на асфалтирању 
Школске улице у Бождаревцу. Ди-
ректор „водовода и канализације“ 
Драган Ђорђевић, помоћник градо-
начелника Александар Марковић 
и Слободан Адамовић присуство-
вали су почетку радова на великом 

пројекту за унапређење заштите 
животне. Секретар за привреду Ми-
линко величковић, помоћник гра-
доначелника Марковић и извршни 
директор „Београдвода“ владимир 
Баталовић, заједно са Адамовићем, 
обишли су радове на уређењу по-
тока ненадовац. Заменик градона-
челника Горан весић и Адамовић 
обишли су радове на изградњи 
спортске хале и објекта у којем ће 
бити отворена амбуланта у Гају.

108. ВРАЧАР
ОчУВАЊЕ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА

Заменик градоначелника Горан Весић, 
председник ГО Врачар проф. др Милан А. Не-
дељковић и главни урбаниста Марко Стојчић 
састали су се са представницима Удружења 
грађана „Тополска“, Друштва за улепшавање 
Врачара и Друштва за уређење и улепшавање 
Крунског венца, и разговарали о очувању ис-
торијског језгра Врачара. У оквиру програма 
„DeveloPPP.de“, који реализује немачко Ми-
нистарство за развој и привредну сарадњу, у 
сарадњи са организацијом Sequa, председник 
Недељковић уручио је Удружењу пензионера 
1.500 заштитних маски.

112. САВСКИ ВЕНАЦ
ПОДЕЛА 
НОВОГОДИШЊИх 
ПАКЕТИћА

Поставља се дечији ур-
бани мобилијар на просто-
ру између Савског трга и 
улица Балканске и Мило-
вана Миловановића. радо-
ви су завршени у Савској 
улици, краљевића Марка 
и у југ Богдановој. Пла-
нира се реконструкција 
справа за вежбање, по-
стављање гумене подлоге 
и тобогана у дворишту 
оШ „војвода радомир 
Путник“. реконструише 
се Улица Милована Мило-
вановића. Го организује 
поделу новогодишњих 
пакетића. Четврту годину 
за редом, функционери 
оо обезбедили су огрев 
за најугроженије породи-
це. обрадовали смо нашу 
чланицу, баку Милијану, 
и њеног унука мобилним 
телефoном. такође, заса-
дили смо дрвеће у насељу 
Стјепан Филиповић.

алекСандар јовичић обилази радове

велика акција уређења

алекСандар марковић Са мештанима



Са проСлављеним 
виолиниСтом Стефаном 
миленковићем који 
је, поСле 30 година 
интернационалне 
каријере, одлучио да Се 
врати и живи у Србији

драган Стојковић пикСи и Стеван дика Стојановић 
подржали Су долазак јапанСких инвеСтитора у инђију

ученици ош 
„вук караџић” 
из крушевца 
направили Су 
поСтере који 
ће краСити 
зидове нових 
ковид болница 
у батајници и 
крушевцу

предСедник алекСандар 
вучић уручио је 
орден СрпСке заСтаве 
првог Степена руСком 
уметнику николају 
мухину за мозаично 
украшавање храма 
Светог Саве и нарочите 
заСлуге у развијању 
одноСа између Србије и 
руСије

разговор Са пензионерима миљаном барзиловић и милетом 
јовановићем у предСедништву Србије

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


