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У ЖИЖИ

Нови, додатни па-
кет помоћи при-
вреди и грађани-

ма Србије очекује се до 
Сретења, 15. фебруара, 
најавио је председник 
Србије Александар Ву-
чић. Како је рекао, то 
неће бити издашна по-
моћ као први пакет, али 
ће бити нова инјекција 
за компаније, привре-
ду, предузетнике, мала, 
средња, чак и за велика 
предузећа, односно за 
1.052.000 људи који су 
обухваћени тим систе-
мом.

Председник Вучић 
прецизирао је да ће то 
највероватније бити по-
моћ у виду исплате два 
или три пута по пола ми-
нималца, што је, каже, 
огромна подршка. Биће 
и секторске помоћи за 
туризам, хотелијере, 
туристичке агенције, 

водиче, аутобуске пре-
вознике... Навео је да 
ће држава настојати да 
додатно помогне и пен-
зионерима, поред по-
већања пензије од 5,9 
одсто, колико ће добити 
у фебруару, када при-
ме јануарску пензију, 
у виду још неке једно-
кратне помоћи, као када 
су добили 5.000 динара 
крајем 2020. године. 
Симболично, пензионе-
ри би до марта требало 
да добију пакете са ви-
таминима Ц, Д и цинком, 
што су, каже председ-
ник Србије, ситнице, али 
показују колико држава 
води рачуна о здрављу 
грађана.

Председник је до-
дао да ће настојати да 
се продуже и гарантне 
шеме, које су се одлично 
показале, са 1,5 милијар-
де евра, а овог пута би 

преко тог система могло 
да буде обезбеђено још 
два пута по 500 мили-
она евра.

„Било би одлично ако 
бисмо могли још јед-
ну милијарду да обез-
бедимо за предузећа 
преко гарантних шема. 
Размишљамо и како да 
током године помогне-
мо грађанима да бис-
мо подстакли општу 
потрошњу“, рекао је 
председник Вучић, и 
нагласио да је најтеже 
питање мораторијума 
на порезе:

„Рачунајте да ћемо у 
кешу помоћи са више од 
једне милијарде евра. 
То нико није очеки-
вао. Желимо да имамо 
привредни раст од 5,5 
одсто у плусу, а следе 
и велики инфраструк-
турни пројекти у оквиру 
програма „Србија 2025“.

На аеродром „Никола 
Тесла“ слетео је авион 
којим је из Кине до-

премљено милион доза вак-
цине против вируса Ковид 19 
компаније „Синофарм“. До-
чеку су присуствовали пред-
седник Србије Александар 
Вучић, амбасадорка НР Кине 
Чен Бо и министар здравља 
Златибор Лончар. У разговору 
са кинеском амбасадорком, 
председник је поменуо велики 
допринос пилота Светислава 
Вранића, који је преминуо од 
последица короне, а први је 
довезао помоћ из ове прија-
тељске земље у Србију.

„Ово је невероватна ствар. 
Не знам да ли људи разумеју 
да први у Европи добијамо 
овако велику пошиљку. То ће 
омогућити да вакцинишемо 
много људи и сачувамо мно-
го живота“, рекао је председ-
ник Вучић.

„Наша два народа боре се 
раме уз раме против Кови-
да 19. Кина је прва земља на 
свету која је обећала да ће 
вакцина бити јавно добро, 
када је „Синофармова“ вак-
цина регистрована 30. де-

цембра прошле године. Ова 
пошиљка део је наше зајед-
ничке борбе против вируса 
и надам се да ће дати допри-
нос сузбијању епидемије у 
Србији“, рекла је Чен Бо.

„Желим да се захвалим 
председнику НР Кине Си 
Ђинпингу, не само на ко-
ректности, него и на прија-
тељству. Није лако послати 
чак милион доза. У писму сам 
молио председника Кине да 
нам помогне и у технологији 
израде ове вакцине. Хвала 
му што је увек имао разуме-
вања за нашу земљу и што 
нам је помагао несебично“, 
истакао је председник Ву-
чић, и нагласио да ћемо са 
милион доза имунизовати 
пола милиона људи, као и 
то да у Србију стиже 19.500 
доза „Фајзерових“ вакцина, 
а за њима и 250.000 доза 
„Спутњика В“.

милион дозА ВАкцинА 
стигло из кине

србија прва у европи добија 
овако велику пошиљку, која 
ће сачувати много живота

ВАкцинА је 
Пут у бољу 
економију

Ово је пут у бољу еконо-
мију. Апелујем на министра 
здравља да се вакцине по-
шаљу по целој Србији, да мо-
жемо све да вакцинишемо и 
радимо још више. И кинески 
радници који раде у Србији 
ће се вакцинисати, да не би 
каснили са деоницом Поже-
га-Прељина, да железара 
може несметано да ради... 
И ја ћу се вакцинисати за се-
дам-осам дана, али много ми 
је важније да прво буду иму-
низовани наши најстарији 
суграђани. „Синофармова“ 
вакцина дозвољена је за све 
старије од 18 година, а оче-
кује се и дозвола за децу од 
три до 18 година. Можете да 
се заразите и после примања 
вакцине, али је минимална 
шанса да добијете тешке 
симптоме. Желим да се вра-
тимо послу, да повратимо 
елан и да будемо што бољи“, 
рекао је председник Вучић.

ноВи ПАкет економске Помоћи

ноВА ПоВећАњА ПензионеримА 
и зАПосленимА у туризму

- Србија више неће бити последња 
у Европи, на зачељу. Увек ћемо ићи 
на прво место. У борби за еконо-
мију, страховито је важно што смо 
добили оволико доза. Морамо да 
вакцинишемо војску и полицију, 
раднике у трговинама... Такође, на 
моју иницијативу, на приоритетну 
листу ставићемо и новинаре 

(Александар Вучић)

»
Грађане и привреду 

Србије очекује нови 
сет мера помоћи због 
пандемије корона ви-
руса. Наиме, председ-
ник Србије Александар 
Вучић најавио је да ће 
свим пунолетним грађа-
нима, који се пријаве, у 
мају бити исплаћено 30 
евра и још 30 евра у но-
вембру. Такође, према 
његовим речима, пензи-
онерима биће исплаће-
но још додатних 50 евра 
помоћи.

Такође, предвиђено 
је да се обезбеди и три 
пута по 50 одсто мини-
малне зараде за преду-
зетнике, микро, мала и 
средња предузећа, за 
све запослене, што је 

укупно 1.550.000 људи. 
Исплата ове помоћи 
требало би да почне од 
1. априла и то је, запра-
во, један и по минима-
лац распоређен у три 
месеца. Да ли ће ову 
помоћ добити и велике 
компаније, ускоро ће 

бити одлучено.
Важно је рећи и да ће 

помоћ државе добити 
и сектор превозника у 
друмском саобраћају, 
који је веома угрожен, 
и то 600 евра по ауто-
бусу у наредних шест 
месеци.

Сви грађани добијају 
60 евра у 2021.

ПензионеримА још и додАтних 50 еВрА

Председник АлексАндАр Вучић и АмбАсАдоркА чен бо
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Србија је оствари-
ла још један 
историјски 

успех – у услови-
ма када је било 
скоро немогуће 
набавити вак-
цине на светском 
тржишту, набавила 
је толико велику ко-
личину цепива да је могла 
прва у региону и међу први-
ма у Европској унији да запо-
чне процес масовне вакцина-
ције становништва.

Председник Александар 
Вучић рекао је да се у ма-
совну вакцинацију није мог-
ло ући док нисмо добили 
веће количине вакцина, а да 
су се за то створили услови 
тек са доласком милион доза 
кинеске вакцине.

„О масовној вакцинацији 
може се говорити када има-
те вакцину за пола милиона 
људи и то се не може ради-
ти са 70.000 „Фајзерове“ 
вакцине, тако да се чекало 

да добијемо већу количину. 
Такође, очекујемо и 500.000 
доза руске вакцине „Спутник 
В“, као и додатних „Фајзе-
рових“ вакцина, а касније и 
„Астра Зенеке“. Још једном 
се захваљујем Кини, њихове 
вакцине су добре, традицио-
налне, најлакше за чување 
и примену, мада су и најс-
купље“, истакао је председ-
ник Вучић, и још једном се 
захвалио кинеском председ-
нику Си Ђинпингу, посебно 
због тога што смо вакцину 
купили по значајно нижим 
ценама.

Председник Србије наја-

вио је да преко Пољске треба 
да стигне 800. 000 вакцина 
компаније „Астра Зенека“, 
као и то да се разговара ди-
ректно са компанијом „Џон-
сон и Џонсон“ и са „Модер-

ном“, чије вакцине би се 
очекивале на јесен, када ће 
уследити други круг вакци-
нације. Додао је и да је мо-
лио кинеског председника 
за још милион доза вакцина 
„Синофарм“.

Према његовим речима, 
велики део вакцинације би 
био и раније завршен да није 
било бесмислених кампања 
против имунизације, због 
чега нисмо прихватили да 
уђемо у трећу фазу испити-
вања са Кином.

„Могуће да и сам нисам 
имао храбрости да предуз-
мемо тај корак, да не кажу 

да смо покусни 
кунићи и да се 
и ж и в љ а в а м о 
на људима. 
Тако да смо ки-
неску и руску 
вакцину увез-
ли тек када су 
и једна и друга 
велика земља 
р е г и с т р о в а -
ле те вакцине 
и прошли све 
фазе“, истакао 
је председник 
Вучић.

Захваљујући 
великом броју 
вакцина које 
су стигле у 
Србију, проши-
рен је концепт на масовну 
вакцинацију, те се више не 
вакцинишу само припадни-
ци приоритетних група, 
већ ко жели. Премијерка 
Ана Брнабић истакла је да 
у свету само Израел и Ује-
дињени Арапски Емирати 
имају масовну вакцинацију, 
први „Фајзеровим“, дру-
ги кинеским вакцинама, а 
да највећи број земаља још 
нема ниједну вакцину.

„Поносна сам што Србија, 
на иницијативу Александра 
Вучића, може да помогне 

и региону“, додала је пре-
мијерка Брнабић, и додала 
да се масовна вакцинација у 
Кини не може поредити са 
другима, јер је реч о огро-
мној земљи, али да је Србија 
разговарала са Израелом о 
њиховим искуствима и да 
ћемо покушати да преслика-
мо тај систем.

„Многе земље немају ни ин-
формационе системе као ми, 
јер сада можемо да пратимо 
сваку бочицу, а и даље ћемо 
се трудити да будемо међу 
првима“, нагласила је предсе-
дница Владе Брнабић.

Постигнут још једАн рекорд

ПочелА мАсоВнА ВАкцинАцијА 
у целој србији

србијА трећА у еВроПи 
и ПрВА у региону

за само неколико дана 
масовне вакцинације, више 
од 322.000 грађана вакци-
нисано је против корона 
вируса, по чему је србија на 
трећем месту у европи (број 
вакцинисаних на милион 

становника). испред србије 
су само Велика британија и 
малта. у земљама региона, 
србија је прва по броју вак-
цинисаних на милион ста-
новника, а следе је румунија 
и словенија.

аме и господо, драги 
пријатељи,трудили 
смо се, у претходних 
осам година, да нашу 

Србију подигнемо из пепела, 
да је обновимо, изградимо 
нове путеве, пруге, школе и 
болнице, али више од свега 
покушали смо да вратимо по-
штовање и веру у себе, своје 
могућности и снагу српске 
државе.

И вечерас, драги народе, 
стојимо на месту које је нере-
тко изазивало стид свакога 
од нас, на месту које је било 
неуређено, прљаво и које је 
представљало срамоту, не 
само нашег града, већ целе 
земље. О томе како смо ово 
место називали, није време 
да данас говоримо.

Вечерас сам посебно по-
носан и срећан, јер овде 
где стојим, па навише уз 
Немањину улицу, на врху, 
налази се и храм посвећен 
његовом трећем сину Растку 
Немањићу, великом и нашем 

Светом Сави.
И баш онако како данас, 

на Дан Светог Саве, открива-
мо овај велелепни споменик, 
тако смо за кратко време ус-
пели, не да завршимо, како 
неки кажу, већ да суштински 
изградимо и осликамо нај-
финијим мозаиком, најлепши 
и највећи православни храм 
на свету, Храм Светог Саве, 
а тако ћемо обновити и Хи-
ландар и целу нашу Србију. 
Успели смо да објединимо 
оно што је најважније, да 
земљу економски усправимо, 
да национално одбранимо и 
духовно повратимо и уздиг-
немо.

Коме ми данас, у вечно 
сећање и као знак најискре-
нијег пијетета, посвећујемо 
највиши споменик на тери-
торији Србије и питамо се 
да ових колосалних 24 метра 
можда није премало?

Да би израстао у Симеона, 
морао је претходно бити Не-
мања.

Морао је у своју биогра-
фију да обједини и два су-
жањства, и бројна храбра и 
витешка војевања, и мудру 
дипломатију и одрицање од 
власти како би постао Свети.

Имали су Срби Власти-
мировиће. Имали су Срби 
Војислављевиће. Имали су 
Срби и Вукановиће.  Имали 
су и Вишеслава и Михаила 
и Светог краља Јована Вла-
димира. Имали су Срби и 
архонте и кнежеве и жупане 
и краљеве и свеце - пре Не-
мање.

Да је Србији подарио само 
Светог Саву, много би јој по-
дарио. Да је Србији подарио 
само Стефана Првовенчаног, 
много би јој подарио. А по-
даривши нам обојицу, пода-
рио нам је Србију, јаку, први 
пут истински централизова-
ну државу, која је умела да 
нађе свој суверени простор 
између Истока и Запада, из-
међу Првог и Другог Рима.

Овај велелепни споменик 

представља га као одлучног 
владара, у чијој се десној 
руци налази мач, а у левој 
Хиландарска повеља. До 
Немање били смо племе, а 
од њега па до данас смо др-
жавотворни народ. Ту држа-
вотворност симболише мач. 
Тим мачем правио је и гра-
дио, а затим чувао и штитио 
Србију.

До Немање имали смо 
културу опонашања и пре-
вођења. Од њега имамо кул-
туру креације, градитељства 
и писања. У културном сми-
слу постајемо пуноправни 
члан Византијског комонвел-
та. Ту припадност најнапред-
нијим културним токовима 
симболише Хиландарска по-
веља.

Ово није само чин откри-
вања споменика нашем оцу, 
творцу државе, свецу и оно-
ме од кога је све почело. Ово 
је својеврсан чин полагања 
рачуна, о себи, о свом иден-
титету, о томе шта смо нау-

Председник србије 
АлексАндАр Вучић
сВечАно је отВорио 
ВелелеПни сПоменик 
стефАну немАњи 
нА сАВском тргу 
у беогрАду

Д

Oд стефАнА немАње, срби су 
држАВотВорни нАрод

Велико интересоВАње грАђАнА нА Пункту зА мАсоВну ВАкцинАцију нА беогрАдском сАјму
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Oд стефАнА немАње, срби су држАВотВорни нАрод

чили, шта знамо и где идемо.
Стати овде, испред вели-

ког Стефана Немање, значи 
и својеврсно покајање, за све 
године у којима смо га забо-
равили, али, истовремено, 
то је и свест о томе да смо 
коначно открили онај корен 
из којег је настало то велико 
дрво које се зове Србија. На 
Хиландару, и дан данас, ниче 
лоза, чудотворна, са места 
на којем је Стефан Немања 
првобитно био сахрањен.

У Београду, из овог споме-
ника, та лоза, тај пут, та свест 
о Србији, треба да настави 
да расте, да се развија и да 
нам стално говори колико 
је важно имати корен, име и 
идентитет.

И јесте да је свето, чита-
ва историја, сваког народа, 
само је нешто што постоји у 
причама, тачним или нетач-
ним, али без тих прича ми 
не бисмо били ми, не бисмо 
постојали, јер не бисмо ни 
имали шта да причамо, шта 
да кажемо, о себи.

И овај споменик је вели-
ки, зато што је прича о нама 
велика. И овај споменик је 
тежак, зато што је прича о 
нама често била тешка. И леп 
је, колико је и прича о нама 
лепа. И овај споменик је, 
дакле, и, пре свега, прича, о 
нама. О томе ко смо били, о 
томе где смо били, шта смо 
радили, и највише о томе шта 
смо данас и шта хоћемо да 
будемо.

И као што је Немања, вла-
дар и светац, градио задуж-
бине широм Србије, тако и 
ми данас градимо, свесни да 
је наша садашњост, то шта у 
њој радимо, задужбина наше 
будућности. Оне која зна до-
кле је стигла, и која зна где 
иде. Без тога, без свести да је 
постојао неко пре нас, неко 
ко је имао снове, које ми да-
нас живимо, ниједан сан о 
будућности није могућ.

Реч „данашњица“, „сада-
шњост“, на неким језицима 
се изговара истим гласови-
ма, на исти начин као и реч 

„поклон“. Зато што она то и 
јесте. Поклон који смо доби-
ли од отаца, поклон за који 
и због којег су толики крва-
рили и умирали, поклон због 
којег су робовали, ратовали, 
падали, устајали, жртвовали 
се, градили... поклон од којег 
не постоји ништа веће.

Ми имамо садашњост, 
због Стефана Немање, и 
његовог Растка, а нашег 
Светог Саве, и због Стефана 
Првовенчаног, због Милу-
тина, Душана, Уроша, Лаза-
ра, Вука, Ђурађа, Стефана, 
и због Ђорђа, и Милоша, 
Михајла, и Милана, Петра, 
једног и другог Александра. 
Због људи који су причали 
ту причу, причу о нама, при-
чу о Србији.

И реч коју данас изговара-
мо, реч „Србија“, није наша. 
Они су је створили, ства-
рајући и нас, и то никада не 
смемо да заборавимо. Они 
су је исковали, од Ситнице, 
до Марице, од Косова, до Ку-
манова, од Цера, до Кајмак-
чалана. Много крви и много 
олова је у тој речи. Зато је 
тако тешка, зато је и тако ве-
лика. Зато је толика обавеза, 
за свакога ко се усуди да је 
изговори. Зато, на крају, и 
овај споменик, њему, и Ср-
бији. И није било лако доћи 
до овог дана, до овог чина 
делимичног враћања тог ог-
ромног дуга.

Није могла, Србија, није 
имала чиме, није ни знала 
како, дуго се плашила, била 
крива и себи и другима, и 
стајала погнуте главе и пред 
својом прошлошћу и пред 
својом будућношћу.

И нема кривца за то, осим 
у нама самима. Није било ни 
разлога, осим, опет, у нама. 
Требало нам је времена, 
требало нам је храбрости, 
знања, да поново поверујемо 
у то да нисмо никакав бал-
кански изрод, никакво бесно 
племе без икаквог корена, 
никакав дежурни кривац, 
и да опет станемо на ноге, 
усправимо се и сетимо. Сва-

ког трена те дуге историје, 
и сваког човека који нас је, 
кроз њу, стварао.

Требало нам је времена, 
да свима кажемо да нисмо 
овде да било коме претимо, 
да нам је доста и крви и ра-
това, да разумемо, волимо, 
праштамо, кајемо се, али и 
да нећемо ни тек тако да не 
постојимо. Да имамо име, 
да имамо историју, нашу, да 
имамо очеве и да, кроз њих, 
имамо и понос, и да, зах-
ваљујући томе, њима, имамо 
и слободу. Нашу, баш као 
што је и та историја наша, 
и језик, наш, култура, наша, 
традиција и вера, опет наше. 
Нисмо их ни од кога отели, 
нико нам их није дао, и нема-
мо коме да их враћамо.

Нећемо ништа ни од кога, 
занима нас да, попут овог 
споменика, растемо у виси-
ну, али нико више, и никада 
више, неће Србију натера-
ти да се одрекне. Ни имена, 
ни дела. Зато што су, зах-
ваљујући овом нашем оцу, 
и свакоме ко је дошао после 
њега, и то име и то дело ве-
лики. Нема, на Балкану, ни 
већег ни лепшег.

И нема разлога да се сти-
димо, да узмичемо, да крије-
мо, било шта од свега тога. 
Зато је овај споменик, што 
би рекли, голем. Зато што 
треба да га виде, и да, кроз 
њега, виде нас. Усправне, и 
поносне. Људе спремне да 
раде и да граде. Пријатеље 
који никоме не желе зло, 
који ни од кога ништа неће 
да узму, али и који држе до 
себе и који се неће стидети, 
ни пред ким.

Зато је овај споменик и 
својеврсна тачка коју ставља-
мо на крај једне приче. Оне о 
лепој и тешкој прошлости, 
оне о ратовима, крви, робо-
вању, ослобађању, грешка-
ма, лошим одлукама, гробо-
вима и поновном уздизању.

Немања је рођен 1113. го-
дине у Рибници, данашњој 
Подгорици, цео живот је 
провео у покрету. Живео је у 
свим, некадашњим, српским 
земљама, а умро је 1199. го-
дине на Светој гори. Свугде 
на свом путу зидао је градо-
ве и цркве.

Манастир светог Николе 
код Куршумлије, Манастир 
светог Николе на Ибру, Бого-

родицу Бистричку код Бије-
лог Поља, светог архангела 
Михајла у Скопљу, Светог 
Николу и Светог Пантелеј-
мона у Нишу, ибарски Гра-
дац. Гради Ђурђеве ступове, 
Студеницу, са сином Светим 
Савом оснива Манастир Хи-
ландар.

Као велики жупан Раш-
ке, сваку судбоносну одлу-
ку спроводио је одлучно и 
снажно. Истовремено, иза те 
тачке, одавде, почиње нова 
прича. Она која се види иза 
споменика, у Србији која рас-
те, у новим кулама, зградама, 
тржним центрима, путевима, 
болницама, школама. У тим 
задужбинама наше будућ-
ности. У тим новим причама 
које имамо коме да остави-
мо, без трунке стида, понос-
ни што смо их баш ми испри-
чали.

Једна од најважнијих на-
ших прича је истина о је-
динству нашег народа. Ма 
колико покушавали да нас 
раздвоје и готово увек у 
прошлости у томе су успе-
вали, ми, Срби, данас раз-
умемо колико је важно да 
будемо једно и јединстве-

но биће, колико је важно 
да чувамо свој језик, своју 
историју, своју културу и 
своју будућност. Зато сам 
захвалан свим представни-
цима нашег народа који су 
вечерас овде са нама, руко-
водству Републике Српске, 
представницима српског 
народа из Црне Горе, али и 
многих других земаља у ок-
ружењу. Знамо да живимо у 
различитим државама, али 
свест да припадамо истом 
роду, истој породици, ни-
коме нећемо дозволити да 
нам одузме. Управо зато и 
захваљујући председнику 
Додику и његовој подршци, 
завршавамо велике нацио-
налне ствари, од откривања 
овог споменика, изградње 
Храма Светог Саве и об-
нове Хиландара, до обеле-
жавања најтежих злочина 
почињених против нашег 
народа и све то радимо 
заједно. Србија и Српска.

Захвалан сам свима који су 
дали свој допринос стварању 
овог уметничког ремек дела, 
од вајара Светомира Арсића 
Басаре, Владимира Велич-
ковића и Емира Кустурице 

до Александра Рукавишњи-
кова, заслужног уметника 
РФ и члана Руске академије 
уметности. Рукавишњико-
вљева ауторска дела красе 
најважније и најпрометније 
јавне просторе Москве, Мад-
рида. Цар Александар Дру-
ги, Достојевски, Лав Јашин, 
Сергеј Михалков, Џон Ленон, 
Михаил Шолохов, Ростропо-
вич само су неки од велика-
на чије споменике су светске 
метрополе наручивале од 
уметника који је подједна-
ко овладао свим вајарским 
материјалима и уметничким 
техникама.

Овде где се симболич-
ки спајају улице Немањина 
и Карађорђева, ми данас 
славимо и раскош својих 
историјских домета, и обна-
вљање државности, и прос-
перитетну будућност коју 
ми и наши потомци морамо 
вредно да градимо.

Са великом дозом оправ-
даног оптимизма, сматрам да 
ће Савски трг са спомеником 
оснивачу наше државе, Сте-
фану Немањи, као централ-
ном делу урбанистичко - ар-
хитектонске целине, постати 

вероватно најлепши јавни 
простор у Београду.

Немања је, за нас, био по-
четак. Овај споменик је крај, 
али само тог почетка. Пошто 
од њега почињемо ми, и сви 
који после нас долазе. Он је 
доказ да је створила исто-
рија нас, али и да смо ми у 
стању да историју стварамо. 
И то ону добру историју, ис-
торију мира, историју знања, 
историју раста, каквог ника-
да нисмо имали.

У име те историје смо да-
нас овде, у име те историје и 
откривамо споменик. Стефа-
ну Немањи, оцу, родоначел-
нику, творцу и свецу. И нека 
стоји овде, уздигнут, осве-
тљен, и нека га сви виде.

Нека виде Србију, какву 
смо ми направили.

Искрено, из дубине душе 
обичног српског смртника, 
желим да ово обраћање за-
вршим речима Светог Саве 
којима се у „Служби Светом 
Симеону“ обраћа своме оцу 
- Моли Бога за нас, Симеоне 
блажени, да се сачува стадо 
твоје неповредно! Слава, и 
сада!

Живела Србија!

ноВи изглед сАВског тргА сА сПомеником стефАну немАњи нА центрАлном месту
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Влада Србије донела је одлуку, на ини-
цијативу председника Александра Ву-

чића, да се милион евра упути Хрватској 
као финансијска помоћ за санацију штете 
настале услед разорног земљотреса који 
је погодио суседну земљу.

Чланови Владе Србије изразили су 
жаљење због људских живота изгубље-
них у овој природној катастрофи, а нов-
чана средства намењена су да се помогне 

у обнови разрушених објеката, од којих је 
велики број од јавног значаја, саопштено 
је из Немањине 11.

У земљотресу јачине 6,3 степена који је 
погодио централну Хрватску, погинуло је 
најмање седам особа и причињена је ве-
лика материјална штета. Председник Ву-
чић послао је раније писмо Влади Србије 
у којем је замолио да се милион евра из 
слободних средстава пребаци Влади Хр-
ватске, као помоћ због серије земљотреса 
који су погодили ову земљу.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић посетио је 
Зајечар, где је обишао 

завршне радове на реконструк-
цији Основне школе „Хајдук 
Вељко“ и спортске хале, радове 
на изградњи Храма Вазнесења 
Господњег и присуствовао по-
лагању камена темељца за из-
градњу Градског стадиона.

Председник Вучић поручио 
је Зајечарцима да ће изградња 
Градског стадиона бити вели-
ки подстицај за развој фудба-
ла у том граду и велики под-
стрек за младе. Он је, током 
обиласка завршних радова на 
реконструкцији школе „Хајдук 
Вељко“ и спортске хале, рекао 
да је школа одлично урађена, 
лака за одржавање и енергет-
ски ефикасна.

„На крају ће бити добар ре-
зултат за децу и она ће моћи да 
уживају“, нагласио је председ-
ник  Вучић и навео да су радо-
ви вредни 245 милиона динара. 
Председник је обишао и радове 
на изградњи Храма Вазнесења 
Господњег, у који је од 2006. го-
дине уложено 760.000 евра.

„Последњих година трудимо 
се да улажемо у Зајечар. Осим 
подизања пензија и плата, гле-
дамо да радимо на инфраструк-
тури читавог источног дела 
земље“, истакао је председник 
Вучић, и додао да ће бити уло-
жена средства у градске са-
обраћајнице, као и да следи 
улагање у здравствене центре и 
геронтолошке центре. Навео је и 
да је компанија „Аптив“ дошла и 
у Зајечар и да ће до 2022. године 
запослити 2.500 људи.

 „Од те фабрике остаће много 
више новца за Зајечар и људи 
ће моћи да планирају будућност 
овде, а не да гледају како да оду 
из овог прелепог краја. Биће но-
вих радних места, остаће новац 
за град и нове инфраструктурне 

радове. Верујем да ћемо ула-
гањем у стадион, све да поди-
гнемо на виши ниво. Сачекајте 
да видите како ће то да изгледа. 
Улагаћемо у све што можемо. 
Имамо огромне планове и за Не-
готин. Желимо да запослимо ве-
лики број људи. Србија ће моћи 
све више да улаже и да помаже“, 
поручио је он.

нА зАхтеВ 
ПредседникА ВучићА

ВлАдА одобрилА 
Помоћ 

од милион еВрА 
хрВАтској

Председник АлексАндАр Вучић у Посети источној србији

уложићемо 73 милионА еВрА зА 
рАзВој зАјечАрА

Председник Србије поло-
жио је камен-темељац за из-
градњу Градског стадиона, 
заједно са министром спорта 
Вањом Удовичићем и гра-
доначелником Бошком Ни-
чићем. Том приликом, подсе-
тио је да је изградња „Арене“ 
била развојни пројекат за тај 
део Београда и да ће се исто 

десити и са Зајеча-
ром, пошто ће се око 
стадиона на Kраље-
вици градити хоте-
ли и други садржаји.

„Зајечарски ста-
дион је најлепши 
пројекат, чудесно 
делује, и за мање 
од две године, та-
чније, за годину и 11 
месеци извођач би 
требало да заврши 
посао“, нагласио је 
председник Вучић и 
рекао да ће на том 
стадиону играти и 
фудбалска репре-
зентација Србије, 
као и Партизан и 
Црвена звезда.

Према његовим 
речима, у развој 
Зајечара биће уло-
жено укупно 73 
милиона евра, а 
улагаће се у целу 
источну Србију. 
Циљ државе је да 
инфраструктурно 
поправи седиште 
истока Србије, као и 
да ће само у градске 
саобраћајнице на 
територији Зајечара 
бити уложено око 
пет милиона евра. 
Најавио је да ће 
бити реконструисан 
пут од Вратарнице 
до Kњажевца пошто 
је сада, како је ре-
као, вожња oд Вра-

тарнице до Минићева права 
пустоловина. Такође, биће 
завршен здравствени центар 
у Зајечару, у геронтологију 
биће уложено 5,5 милиона 
евра и 2,5 милиона евра у 
још један објекат, тако да ће 
укупно бити уложено осам 
милиона евра.

У Дому Народне скупштине одржана је кон-
ференција Женске парламентарне мреже 

„Храброст је женског рода“. Председавајућа 
конференције, координаторка ЖПМ и народна 
посланица Сандра Божић, захвалила се свима 
који су препознали континуирани напор Жен-
ске парламентарне мреже у унапређењу стања 
родне равноправности у Србији и положају 
жена, посебно у време епидемиолошке кризе, 
која је са собом донела нове изазове.

„Посебну захвалност желим да упутим пред-
седници Владе, председнику Народне скупшти-
не и члановима Владе, као и нашим партнерима 
у раду - мисији ОЕБС у Србији и представни-
цима УНДП. Од оснивања 2013. године, ЖПМ 
постала је признати чинилац у области питања 
родне равноправности и унапређења положаја 
жена у Србији. Прва смо земља ван ЕУ која је 
увела индекс родне равноправности, усвојила 
и ратификовала различите законе, стратегије и 
споразуме који подразумевају, економско, по-
литичко оснаживање жена и елиминисање сва-
ког облика дискриминације. Паралелно, ушли 
смо у одлучну борбу за спречавање насиља 
према женама и бориле смо се да жене у поли-
тици буду видљивије и остваре право да буду 
биране на највише државне функције“, истакла 
је Сандра Божић.

Носилац Панела 1 конференције „Некулту-
ра насиља као феномен све чешће присутног 
у облику говора мржње у јавном дискурсу и 
медијима“ била је министарка културе и инфо-
рмисања Маја Гојковић. Носилац Панела 2 са 
темом „Родне равноправности у време панде-
мије“ била је минисатрака за људска и мањин-
ска права и друштвени дијалог Гордана Чомић. 
Подршку конференцији дали су и председник 
НСРС Ивица Дачић, председница Владе Ана 
Брнабић и потпредседница Владе и председни-
ца Координационог тела за родну равноправ-
ност проф. др Зорана Михајловић.

нАроднА скуПштинА

конференцијa жeнске 
ПАрлАментАрне мреже

ПолАгАње кАменА-темељцА зА грАдски стАдион

сАндрА божић
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Александар Вучић је 
први српски лидер који 
се сетио да би Србија 

требало да подигне споме-
ник Стефану Немањи, родо-
начелнику наше најважније 
средњовековне династије. 
На тај начин показујемо, као 
друштво, да почињемо да 
комуницирамо са средњим 
веком. Немамо ниједног 
средњовековног владара на 
новчаници, а имамо сјајну 
историју. Понашамо се као 
да нам је историја почела 
1804. године. Ова година 
јесте важна и значајна, али, 
као народ, нисмо настали 
1804. године. Подизање 
споменика Стефану Немањи 
говори о томе да смо стари 
европски народ и да конач-
но почињемо да поштујемо 
своју историју. Овај споме-
ник је коначна победа српске 

политике у Србији.  
Овим речима започиње 

интервју за „СНС Информа-
тор“ Горан Весић, члан Пред-
седништва СНС и заменик 
градоначелника Београда, и 
додаје да велелепни споме-
ник много говори и о дана-
шњој Србији која економски 
јача и која се уздиже на свим 
пољима. Према његовим ре-
чима, до 1918. године нисмо 

имали много споменика, а 
онда је дошла нова држава 
и имали смо споменике неке 
друге идеологије. Сада је 
време да подигнемо споме-
ник највећем средњовеков-
ном владару.

- Када Србија подигне спо-
меник родоначелнику своје 
најзначајније династије, то 
значи да је усправна, јака, да 
поштује своју историју, слави 
своје владаре и да таква, по-
носна, живи у 21. веку - каже 
Весић.

како тумачите нападе 
оних који критикују спо-
меник, његову величину, 
изглед?
- То је само повод, а разлог 

је нешто друго. Њима смета 
што се уопште подиже споме-
ник Стефану Немањи. Поли-

тика коју је Тадић спроводио 
била је да је Србија слаба, да 
се стално извињава, да нема 
права да слави своје владаре. 
Споменик је радио професор 
Александар Рукавишњиков, 
један од највећих живих ваја-
ра, који је радио споменик 
Тјудорима, Џону Ленону... То 
решење добили смо на међу-
народном конкурсу, на којем 
су били кинески вајари, слове-

начки, француски, руски, до-
маћи... И победио је најбољи. 
Савски трг, на којем се налази 
споменик, реконструисан је 
по пројекету архитектонског 
бироа из Мадрида, који је, 
такође, добијен на међуна-
родном конкурсу. Желимо да 
у Београду имамо најбоље. 
Прва вредност споменика 
је победа српске политике у 
Србији, друга вредност је ес-
тетска и то да је само најбоље 
добро за Београд, а трећа 
је то што симболизује урба-
нистичку промену и претва-
рање запуштеног дела града, 
у најлепши трг у Београду. 
Александар Вучић је у само 
једној години успео да уради 
три ствари - завршио је храм 

Светог Саве, подигао споме-
ник Стефану Немањи и наја-
вио обнову Хиландара. Наши 
велики владари и политичари 
у историји сигурно би желели 
да су урадили барем једну од 
њих, а он је урадио три. 

да ли очекујете нападе 
на споменик, као што 
смо имали на фонтану на 
славији?
- Ништа ме не би зачудило. 

Постоји невероватна мржња 
према свему што се уради у 
Београду. Никад се у историји 
Европе није десило да неко 
води кампању против фонта-
не. А исти ти који су је напа-
дали, праве селфије у Барсе-
лони поред фонтана. Такође, 

нападали су Београд на води, 
да је макета, да се неће никад 
изградити, да је направљена 
само кафана, да вода улази 
у темеље... Данас, кад је из-
грађено више од 1.000 стано-
ва, сви ћуте. Хајка је вођена и 
против реконструкције Трга 
Републике, па против пасаре-
ле, годноле... А важно је знати 
да су и пасарела и фонтана на 
Славији Ђиласови пројекти, 
да се са њима он сликао.

због чега некима баш 
ништа не ваља што се 
уради у београду?
- Због тога што је све што 

ми урадимо, заправо, до-
каз њихове неспособности. 
Страшно је што неки Вучић 
и неки Весић раде у Београ-
ду оно што су могли они, а 
нису урадили. Сећате се спо-
меника Бори Пекићу? Нису 
подигли споменик једном од 
најзначајнијих српских писа-
ца 20. века. А онда нису рекли 
не треба нам споменик, него 
зашто сте га ви подигли!? Да-
кле, нама је забрањено, а они 
су имали прилику, али није им 
било важно. Мислим да ћемо 
Вучић и ми, који радимо са 
њим, ући у историју као први 
политичари које нападају 
зато што нешто раде.

да ли Вам је икада неко 
ко је са друге стране ре-
као „ово је добро урађе-
но“?
- Десило се једном. Човек 

који ме је веома нападао на 
Твитеру, срео ме је на ре-
конструисаном Обилићевом 
венцу, пришао ми и рекао: 
„Ја сам ово нападао, али, ево, 
сад сам први пут дошао и мо-
рам да признам да изгледа 
фантастично. Извини“.

да се вратимо на гон-
долу. зашто кажу да је 
гондола на златибору 
одлична ствар, а у бео-
граду је нападају?
- Исти људи који су напа-

дали споменик Стефану Не-
мањи, сада нападају гондолу. 
И лажу. Гондола нема никак-
ве везе са Београдском тврђа-
вом, која почиње на својим 
капијама, а не на спољном 
зиду који је направљен триде-
сетих година. Тај спољни зид, 
заправо, је парковски зид, а 
не зид утврђења. Друга ствар 
су глупости да ће тврђава 
бити скинута са листе УНЕ-
СКО-а. Она и није на тој лис-
ти, јер се у њој налази Војни 
музеј, а политика УНЕСКО-а 
је да ништа војно не може да 
буде на њиховом списку, чак 
ни музеј. У последњих шест 
година реконструисали смо 
мало степениште Јелисавете 
Начић, затим велике степе-
нице, плато око Победника, 
самог Победника, Споменик 
захвалности Француској, 
Али-пашино турбе, чесму 
Мехмед Паше Соколовића, 
уредили стазе, осветлили бе-
деме, обновили комплекс Са-
хат капије... А сада су нашли о 
тврђави да причају људи који 
на њој ништа нису урадили и 
још да причају глупости и да 
од тога праве политику.

хоће ли, на крају, бити 
изграђена гондола? 
- Ако се они питају, Бео-

град не сме да има гондолу. 
А зашто? Зато што је гради 
Вучић. Иначе, да су је они 
изградили, гондола би била 
одлична. Исти они који су 
давали потписе да се изгра-
ди пасарела, која је много 
ближа тврђави, сада осуђују 
изградњу гондоле која је 
удаљена од тврђаве. А про-
тив пасареле нису били, јер 
је Ђилас правио пројекат. Да 
одговорим на питање - за-
вршићемо гондолу, као што 
смо завршили све што смо 
обећали! За разлику од њих, 
ми овај град чинимо бољим.

како се уопште носите 
са свакодневним напа-
дима?

- Александар Вучић је први 
српски лидер којег није брига 
шта каже лажна елита, који 
им не подилази. Научили су 
да креирају јавно мњење, да 
намећу ставове, живе на си-
некурама државе и говоре 
народу шта је добро, а шта 
није. А онда је дошао Вучић, 
који има огромну подршку 
народа, и кога баш и не ин-
тересује шта они мисле. И 
зато имате такву хистерију 
против њега, јер се он неће 
уплашити ако њих десет на-
пише неко писмо.    

да ли Вам се обраћају 
грађани да им решавате 
проблеме?
- Драган Ђилас је први 

градоначелник у историји 
Београда који је имао обез-
беђење. Иначе, не знам шта 
ће градоначелнику или за-
менику градоначелника 
обезбеђење. Ја се слободно 
крећем улицама, причам са 
људима, прилазе ми грађани, 
кажу оно шта их мучи, шта 
им је важно. Посао ми је да 
решавам проблеме грађана, 
да саслушам и пробам да по-
могнем или објасним зашто 
нешто не може да се уради. 
Људи очекују да се неко по-
забави њиховим проблемом. 
Нема шта да тражиш у локал-
ној политици ако ниси спре-
ман да причаш са људима. У 
шали кажем да немам конку-
ренцију, јер ови из опозиције 
неће да иду по селима и да 
разговарају са људима, то им 

је испод части, они само седе 
по врачарским кафићима. Та-
кође, тајна Вучићевог успе-
ха је у томе што он показује 
људима да му је стало, да му 
је важно да се уради нешто 
добро за земљу. И онда чак и 
кад не успе нешто да уради, 
људи кажу - труди се.    

какви пројекти очекују 
београд у току 2021. го-
дине?
- Највећи пројекат је ме-

тро, који ћемо почети да 
градимо до краја године, из-
градњом депоа на Макишком 
пољу. До 2027. године треба-
ло би да буде завршена прва 
линија. Метро ће имати 40,5 
километара и 43 станице. 
Прва линија је од Макишког 
поља до Миријева, а друга 
линија од Миријева до Са-
вског трга и, испод воде, до 
Железничке станице у Зему-
ну. Организоваћемо конкурс 
за сваку од 43 станице и еки-
пе младих архитеката осмис-
лиће њихов изглед, да свака 
говори о том делу Београда 
или о неком делу Србије, да 
буде нека врста малог музеја. 
Метро је наша највећа ин-
вестиција, а мени најдража 
инвестиција је изградња 24 
вртића широм Београда. Ту је 
и решење вишедеценијског 
проблема са водоснабде-
вањем у насељима на 20 ки-
лометара од центра града, у 
Гроцкој, Сопоту, Обреновцу, 
Младеновцу, затим пројекат 
БГ воза који ће повезати ае-

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

сПоменик стефАну немАњи је ПобедА 
срПске Политике у србији

беогрАђАнкА 1 и 2 
у косоВској митроВици

горАн Весић, 
заменик градоначелника Београда

како је град београд по-
чео да гради станове и де-
чије игралиште на ким?
- Чули смо да 60 породица 

живи у привременом смештају 
већ 16 година и дели заје-
дничко купатило и кухињу. 
Можете ли да замислите 
живот у таквим условима? 
Договорили смо се да Град 
Београд изгради две зграде, 
Београђанку 1 и 2, а да Канце-
ларија за КиМ изгради трећу 
зграду и да сместимо те људе 
у нормалне станове. Такође, 
направили смо им и најмо-
дерније дечије игралиште, 
какво имају деца у Београду. 

У Звечану смо помагали око 
базена, дали смо камионе за 
чишћење отпада и снега, 15 
београдских општина потпи-
сало је уговоре о сарадњи са 
15 српских средина...

ипак, забрањен Вам је 
улаз на територију ким...
- То показује да за њих Бри-

селски споразум не важи. У 
ЕУ се инсистира на сарадњи 
између градова, а они то не 
желе. Овај њихов чин показује 
да Срби не би требало да имају 
своје станове, нити српска 
деца игралишта, иако смо иг-
ралишта правили за сву децу.

обноВићемо цело 
село мАјске ПољАне

колико је град београд 
помогао хрватској, након 
земљотреса у Петрињи? 

- Одмах после земљотре-
са, позвао сам митрополи-
та загребачко-љубљанског 
Порфирија и питао како мо-
жемо да помогнемо, јер сам 
чуо да су цркве оштећене. 
Рекао ми је да је најважније 
да обновимо куће, да људи 
спавају у колима јер су им 
куће разрушене. Град Бео-

град донирао је 100.000 евра 
и обезбедио још 100.000 
евра, и за тај новац купио 60 
мобилних контејнера, које  
Митрополија дели угроже-
ним људима, и не гледа ко је 
које националности, на шта 
сам посебно поносан. До-
говорили смо се да Београд 
обнови Мајске Пољане, село 
које је потпуно уништено, и 
радимо на пројекту да свака 
наша компанија обнови јед-
ну или две куће.  
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горАн Весић, 
заменик градоначелника 

Београда

наставак са 11 стране

родром, национални стадион 
и тај део Београда са цен-
тром града, као и стратешки 
важна обилазница око Бео-
града, затим изградња моста 
на Ади Хуји, преко којег ће 
ићи трамвај који ће спојити 
леву обалу Дунава са цен-
тром града, канализација у 
том делу...

Пре неки дан започела 
је масовна вакцинација 
у београду. да ли сте 
задовољни бројем прија-
вљених?
- Само првог дана масов-

не имунизације, вакциниса-
ли смо 3.800 људи. Имамо 
17 пунктова при домовима 
здравља и велики пункт на 
Сајму. Плус 17 додатних пун-
ктова, углавном у домови-
ма културе, који имају веће 
просторе и велике паркинге 
да се не би стварале гужве.

како објашњавате напа-
де на председника Ву-
чића и због тога што је 
набавио вакцине?
- Треба да будемо понос-

ни што је успео да направи 
европско и светско чудо, 
јер је Србија почела ма-
совну имунизацију много 
пре богатијих земаља. Трећа 
смо земља у Европи која је 
почела вакцинацију, а ма-
совну имунизацију почели 
смо међу првим земљама у 
свету. Имамо 1,3 милиона 
доза, а купили смо више од 
шест милиона доза. Набавка 
вакцина више није питање 
здравства, већ диплома-
тије и економије. Земље 
које више буду вакциниса-
ле, брже ће изаћи из кризе. 
Чињеница је да је 10 или 15 
најбогатијих земаља купи-
ло 95 одсто светске произ-
водње вакцина. Дакле, онај 
ко је јачи и ко има већи ути-
цај, вакцинисаће свој народ. 
И у таквим условима, прави 
је подвиг да једна мала Ср-
бија обезбеди толике вакци-
не. Треба да будемо срећни, 
јер имамо власт која уме то 
да обезбеди. Да буде уз на-
род кад је тешко.

Уочи Божића, председ-
ник Србије Александар 

Вучић други пут обишао 
је породицу Ђурић, којој 
су градске власти Сремске 
Митровице, након његове 
посете пре годину дана, 
комплетно реновирале кућу 
у Железничкој улици 142 у 
Лаћарку.

Прича о Јованки Ђурић, 
која након смрти супруга 
Тодора (39), сама брине о 
деветоро деце од осам до 
19 година, стигла 
је до министра 
Бранислава Не-
димовића, бившег 
градоначелника 
Сремске Митро-
вице, који ју је 
пренео председ-
нику Вучићу.

 „Велику ра-
дост причињава 
ми свака посета 
породици Ђу-
рић. Да је среће 
и више оваквих 
породица, слож-
них и са много 
деце. Чуо сам од 
Недимовића да 
је најмлађи Урош 
добар фудбалер, 
те ће га, кад по-
расте, надам се, примити у 
ваш градски клуб. Пробао 
сам кифлице и обланде, које 
су за ову прилику умесиле 
Милица и Цвија, и могу да 
их похвалим. Све што вам 
још треба, помоћи ћемо. 
Чуо сам од Јованке да вам 
је потребан још један кауч, 
набавићемо вам још једну 
краву, живину и све што 
вам још недостаје“, обећао 
је председник Вучић, оби-
лазећи двориште Ђурића.

Урош (8), Огњен (10), 
Михајло (11), Стефан (13), 
Милица (15), Немања (16), 
Милан (17), Милош (18), и 
Цвија (19) добри су ђаци и 
успешни спортисти. Најста-
рија Цвија завршила је Еко-
номску школу и планира да 
упише Вишу полицијску, о 
чему је обавештен и пред-
седник.

До прошле године, Јован-
ка је радила у кланици да би, 
у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, 
отворила посластичарни-
цу у центру села. Међутим, 
због короне морала је да је 
затвори, па су Ђурићи тре-
нутно без икаквих примања.

„Конкурисала сам код 
неколико компанија у Мит-
ровици и Руми, и надам се 
скором запослењу. Имам 
осморо ђака, само за храну и 
уџбенике залегле би две до-
бре плате, што ми немамо. 
Од градских власти Сремс-
ке Митровице добили смо 
огрев, деца бесплатне карте 
за превоз, док су млађа деца 
добила бесплатне књиге. 
Проблем нам представљају 
и ђачке екскурзије, гарде-
роба, школски прибор, као и 
сва додатна опрема“, напо-
миње Јованка.

Након што је о проблему 
породице Ђурић обавеш-
тен кабинет председника 
Србије, обезбеђена су сред-
ства за изградњу дневног 
боравка у њиховој кући, а 
средства за замену крова и 
фасаду обезбедио је Град 
Сремска Митровица.

„Сремска Митровица је 
позитиван пример што се 
запошљавања тиче, отво-
рене су бројне компаније, 
тако да је незапосленост 
ниска и креће се између 
три и пет одсто. У наред-
ном периоду очекује нас 
реконструкција болнице 
и доградња новог крила, 
отварање новог објекта у 
склопу вртића „Чуперак“, 
а у догледно време, ако 
буде средстава, и изградња 
фудбалског стадиона“, ре-
као је председник Вучић 
приликом обиласка.

Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је све-

чаности поводом пуштања 
у рад панорамске гондоле, 
која повезује центар Злати-
бора и највиши планински 
врх Торник, преко Рибничког 
језера, у дужини од девет 
километара. Градња гондо-
ле почела је 2016. године, а 
инвестиција је вредна око 13 
милиона евра.

„Од мене нећете чути да 
је гондола лоша, јер је неко 
други изградио. Поносан сам 
на њу. Овде сам да подржим 
важан пројекат и да покажем 
како се радујем свему што 
доноси добро нашим грађа-
нима. Дошао сам да честитам 

онима који су на овоме ради-
ли, урадили су велику ствар 
за Србију“, рекао је председ-
ник Вучић.

Према његовим речима, 
пут до Пожеге биће готов до 
краја ове године и биће од 
великог значаја за мештане 
овог дела Србије. Такође, 
најавио је још нових инвес-
тиција које ће олакшати 
живот људима у овом делу 
Србије. Објаснио је да се 
велики новац улаже у Зла-
тибор и Врњачку Бању, два 
велика туристичка центра, 
те да гондола на Златибору 
неће бити једина гондола у 
Србији.

„Бићемо уз вас, како сте 
ви уз Србију, ми ћемо бити 
уз вас. Није важно ко је на 
власти. Нисам никад био 

против гондоле. Напротив. 
Уложићемо много средста-
ва, као држава, у Општину 
Чајетина и Златибор. Врло 
сам срећан због сваког 
пројекта, ово је одличан 
пројекат, верујем да ћу са 
децом на лето да дођем да 
уживам, јер ја не знам да 

скијам“, поручио је пред-
седник Вучић, који се након 
обраћања провозао гондо-
лом, заједно са председни-
ком Општине Чајетина Ми-
ланом Стаматовићем, како 
би се лично уверио у то како 
изгледа нова туристичка 
атракција Златибора.

Породици сА деВеторо деце 
комПлетно реноВирАнА кућА

ПуштенА у рАд ПАнорАмскА гондолА
ноВА туристичкА АтрАкцијАзлАтибор

Од центра Златибора до 
комплекса Торник сада се 
гондолом стиже за 25 минута, 
девет километара дугом тра-
сом, изнад Рибничког језера, 
предивних ливада и шума. 
Гондола може да превезе 600 
путника за сат времена. На 
међустаници код Рибничког 
језера планирана је изградња 
тзв. Новог Златибора, који 

подразумева туризам високе 
категорије, на више од 200 
хектара земљишта, а заврш-
на станица налази се на врху 
Торник, на 1.496 метара над-
морске висине. У сарадњи са 
француском компанијом „По-
магалски“, пројекат је урађен 
у складу са највишим стан-
дардима заштите животне 
средине.

лАћАрАк

Председник србије сА мАлишАнимА Породице ђурић, 
које Посећује сВАке године

гондолА је ПоВезАлА центАр злАтиборА сА торником, Преко 
рибничког језерА
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ЗДРАВЉЕ

ОДБРАНА

ПРИВРЕДА

ЕКОЛОГИЈА

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ДРЖАВНА УПРАВА

лончАр ПрВи Примио 
кинеску ВАкцину

десет ноВих „милошА” 
зА 72. бригАду

рАдници не смеју дА 
остАну без ПослА

брзи ВозоВи из кине

ПолА милијАрде динАрА зА 
грАдоВе и оПштине

зАједнички Пројекти 
сА нАлед-ом

сусрет ВучићА и бАјденА 
до крАјА године

Министар Зла-
тибор Лончар и 
покрајински секре-
тар за здравство 
Зоран Гојковић први 
су примили вакцину 
кинеске компаније 
„Синофарм“. Том 
приликом,  Лончар је 
поручио грађанима 
да искористе шансу 
и да се вакцинишу, јер је то 

једини начин да се 
Србија избори са ви-
русом корона. Ука-
зао је да је кинеска 
вакцина, трећа која 
је регистрована у 
Србији, поред Фај-
зера и Спутњика В, 
и упозорио и на нови 
сој вируса корона, 
који се појавио у 

Мађарској.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ПлАћАње грејАњА По утрошку
Министарка Зорана 

Михајловић разговара-
ла је са представницима 
Пословног удружења 
„Топлане Србије“ о 
функционисању систе-
ма за даљинско грејање 
и коришћењу обновљи-
вих извора енергије. 
„Имамо потенцијал да 
повећамо коришћење 

биомасе у топланама, 
а смањимо учешће 
мазута и угља, јер то 
значи здравију живот-
ну средину. Такође, 
важно је да се коначно 
омогући корисницима 
даљинског грејања 
да плаћају топлотну 
енергију по утрошку“, 
рекла је Михајловић.

КУЛТУРА

ПодршкА жртВАмА 
сексуАлног нАсиљА

Министарка Маја 
Гојковић поручила је да 
је неопходна подршка 
жртвама сексуалног 
насиља и да је прија-
вљивање једини начин 
да се извршилац из-
веде пред лице прав-
де. Гојковић је на Пр-
вом мултисекторском 
друштвеном дијалогу, који је 

посвећен теми ро-
дне равноправно-
сти, рекла да је са 
исповешћу глумице 
Милене Радуловић 
о сексуалном злоста-
вљању, Србија доби-
ла свој први случај 
Харви Вајнштајн, и 
апеловала на све да 

пруже подршку.

Министар Небој-
ша Стефановић при-
суствовао је пријему 
десет оклопно бор-
бених возила „Ми-
лош 4x4“, намењених 
припадницима 72. 
бригаде за специјалне 
операције. Реч је о са-
временим борбено-ок-

лопним возилима, која 
су производ домаће 
памети и домаће ин-
дустрије. Стефановић 
је поручио да ће се, 
осим инвестирања у 
нову опрему и балис-
тичку заштиту, наста-
вити и са улагањима у 
стандард војника.

„Нови пакет помоћи 
значајан је показатељ 
да држава настоји да 
максимално помогне 
привреди и секто-
рима који су најтеже 
погођени епидемијом 
короне“, изјавила је 
министарка Анђелка 
Атанасковић. Према 
њеним речима, помоћ ком-
панијама у Србији сачуваће 

радна места за више 
од милион запосле-
них и обезбедити еко-
номску стабилност. 
„Захваљујући адек-
ватном реаговању 
државе успели смо 
да обезбедимо лик-
видност компанија, 
незатварање фабрика 

и неотпуштање радника“, ре-
кла је министарка.

Министар Томислав 
Момировић потписао 
је, са амбасадорком 
Кине Чен Бо, Мемо-
рандум о разуме-
вању о сарадњи за 
железничка возна 
средства, чиме је до-
говорена сарадња и 
постављен основ за 

потенцијалну на-
бавку електромо-
торних возова за 
брзине од 200 ки-
лометара на час за 
путнички саобраћај, 
на будућој прузи за 
велике брзине Бео-
град Центар-Нови 
Сад-Суботица.

Министарство је рас-
писало јавни позив за 
расподелу средстава 
из Буџетског фонда и 
јавни позив за доделу 
годишње награде за 
најбољу општину, од-
носно градску управу. 
Фонд за подршку ло-
калним самоуправама 
износи 450,8 милиона 

динара, док се у скло-
пу годишњих награда 
додељује 9,2 милиона 
динара. Министарка 
Марија Обрадовић 
рекла је да се градови-
ма и општинама жели 
помоћи да реализују 
кључне пројекте, попут 
увођења еУправе и са-
времених технологија.

Министарка Ирена 
Вујовић разговарала 
је са представницима 
НАЛЕД-а о пројектима 
у области заштите жи-
вотне средине и моде-
лима будуће сарадње. 
„Ове године у фокусу 
ће бити изградња фа-
брика за прераду от-
падних вода, пројекти за убла-

жавање аерозагађења, 
управљање отпадом 
и изградња нових ре-
гионалних центара“, 
навела је Вујовић. Та-
кође, представници 
НАЛЕД-а упознали су 
министарку са пет тре-
нутно активних проје-
ката у области заштите 

животне средине.

Министар Никола 
Селаковић изјавио је 
да је уверен да ће до 
краја године бити одр-
жан сусрет председни-
ка Србије Александра 
Вучића са председни-
ком САД Џозефом Бај-
деном. Оценио је да је 
за Србију добар знак 
то што је инаугура-
цији, поред малог броја људи, 

присуствовао и амба-
садор Србије у САД 
Марко Ђурић. Подсе-
тио је да је председ-
ник Вучић, након са-
станка са Бајденом, 
рекао да је он један од 
најбоље припремље-
них и најинформиса-
нијих саговорника са 
којима је разговарао о 

нашем региону.

ФИНАНСИЈЕ

србијА сПроВелА циљеВе из 
АрАнжмАнА сА ммф-ом

Министар Синиша 
Мали рекао је да је 
Србија успешно за-
вршила аранжман са 
Међународним мо-
нетарним фондом, 
те да је ово посебан 
успех јер је претход-
на година била тешка 
за све државе. „У тим 
отежаним условима 
успели смо и да се избори-

мо за флексибил-
није запошљавање 
у јавном сектору, да 
усвојимо методо-
логију за праћење 
фискалних ризика и 
стратегију политике 
власништва у јавним 
предузећима. Србија 
је остварила оно што 
је планирала“, иста-

као је министар Мали.

Гувернер Јоргованка Табаковић ре-
кла је да Србија у девизним резерва-

ма има 35,65 тона злата, које гарантује 
сигурност држави, али и свима који са 
државом желе да раде, и навела да су у 
најтежој години за нама, директне стра-
не инвестиције износиле 2,9 милијарди 

евра. Указала је и да су резултати На-
родне банке остварени уз помоћ пред-
седника и Владе Србије.  Такође, према 
њеним речима, НБС је на почетку кризе 
омогућила ликвидност и држави и при-
вреди, а банкама била прво и последње 
уточиште.

35,65 тонА злАтА у резерВАмА

нАјмодернији систем зА 
ПрАћење ВАкцинА

Председник Александар Вучић и пре-
мијерка Ана Брнабић представили 

су најмодернији систем за пријаву, зака-
зивање и праћење вакцина и имуниза-
ције становништва. Ана Брнабић рекла 
је да је уговорено, а делом и плаћено, 

6.182.200 доза вакцина, по чему смо 
једна од најбољих држава у Европи. Ис-
такла је да имамо такав ИТ систем да 
сада можемо да пратимо процес од тре-
нутка када слети авион са вакцинама до 
саме вакцинације.

ПОЉОПРИВРЕДА

сАрАдњА сА изрАелом 
у облАсти нАВодњАВАњА

Министар Бранислав 
Недимовић састао се 
са амбасадором Из-
раела Јахелом Вила-
ном и разговарао о 
унапређењу сарадње у 
области пољопривре-
де, пре свега у области 
ветерине. Имајући у 
виду да Министарство 

пољопривреде ула-
же велике напоре 
и у наводњавање 
пољопривредних по-
вршина, разговарано 
је на тему опреме за 
наводњавање, јер су 
израелске компаније 
водеће у тој области 
у свету.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Помоћ еу зА безбедну 
ВАкцинАцију

Нова рунда подршке 
Европске уније Србији 
најављена је када су 
амбасадор ЕУ у Србији 
Сем Фабрици, минист-
ри Јадранка Јоксимо-
вић и Златибор Лончар 
и директорка УНОПС 
канцеларије Микела 
Телатин потписали 
споразум о додатној 
помоћи српском здравственом 

систему, у одговору 
на пандемију вируса 
ковид-19. „Донели 
смо одлуку да прена-
менимо део средстава 
са програма за јачање 
локалног економског 
развоја, за ојачање 
логистике за спро-
вођење вакцинације“, 
рекла је министар Јок-

симовић.
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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

БРИГА О ГРАЂАНИМА
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1. уб

2.000 ПАКЕТИћА ЗА мАЛИшАНЕ

Изградња затвореног базена у саставу ОШ 
„Милан Муњас“ ушла је у саму завршницу. 
Активисти ОО су током новогодишњих и бо-
жићних празника организовали поделу 2.000 

пакетића у 36 тамнавских МЗ. Општина је ку-
пила „фијат панду” за Дом здравља. У засеоку 
Палоге у Такову, дрвене бандере замењене су 
са 83 бетонска стуба, а целокупна електрич-

на линија измештена је из њива и смештена 
уз локалне путеве. Нову мрежу добили су и 
станари дела Улице Алексе Мартића, где је 
постављено 15 бетонских стубова.

4. бруС

УРЕЂЕњЕ СЕОСКИх ПУТЕВА

Асфалтиран је прилаз према 
гондоли у Брзећу. Председни-
ца Општине Валентина Мило-
сављевић обишла је радове на 
уређивању путева у Великој 

Грабовници. Стручњаци из 
Агенције за регионални раз-
вој Расинског округа одржали 
су предавање за младе преду-
зетнике.

3. ЧаЧак

УРЕЂЕњЕ ОВчАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ

5. ТрговишТе
мАшИНЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Извршена је примопредаја 
пољопривредних машина регис-
трованим пољопривредним газ-
динствима.

2. ваљево

НОВЕ 
ПРОСТОРИЈЕ 
ГО СНС
ГО СНС отворио је 

нове просторије у Хајдук 
Вељковој улици, а свеча-
ности су присуствовали 
председник ИО Дарко 
Глишић, Бранислав Мало-
вић и Владан Секулић. Ом-
ладина ГО делила је „СНС 
Информатор“ на штандо-
вима. Министар Небојша 
Стефановић присуство-
вао је полагању заклетве 
војника и кандидата за 
подофицире РВ и ПВО у 
касарни „Војвода Живојин 
Мишић“. Немачка развојна 
сарадња (ГИЗ) обезбедила 
је електричне бицикле за 
Ваљево.

Министарка Маја Гојковић, у склопу 
пројекта „Зелена Србија“ - садње дрвећа 
у 10 градова и општина у сарадњи са 10 
амбасада, посадила је саднице каталпе 
у дворишту Народног музеја. Министар 
Томислав Момировић обишао је радове на 
траси ауто-пута Прељина - Пожега. У МЗ 
Вапа асфалтиран је пут до Заблаћа. Пред-
седница Владе Ана Брнабић и министарке 
Ирена Вујовић и Татјана Матић обишле су 
Овчарско-кабларску клисуру и предста-
виле планове уређења.

6. оПово

ВИДЕО-НАДЗОР У шКОЛАмА И ВРТИћИмА
Општина и Комесаријат за 

избегла и расељена лица реа-
лизовали су доделу грађевин-
ског материјала за адаптацију 
кућа и расподелу огрева. Об-
новљене су стазе на опова-
чком гробљу и бетонирани 
су тротоари код католичке 
цркве. Уручени су електрич-
ни радијатори пензионерским 

удружењима у Сакулама и Се-
фкерину. Потписани су угово-
ри за саобраћајну сигнализа-
цију у зони школе у Сакулама и 
за постављање видео-надзора 
у предшколским и школским 
установама. Подељени су па-
кети за бебе и новогодишњи 
пакетићи за децу из социјално 
угрожених породица.

7. Жабари

ЗАшТИТА ОД ПОПЛАВА

Општина је купила вишенаменско возило са ра-
сипачем соли и даском за чишћење снега, а пред-
седник Општине Јован Лукић предао га је на ко-
ришћење ЈКП „Комуналац“. Министарство државне 
управе и локалне самоуправе и Општине реализо-
вали су пројекат „Санација бујичних потока - обез-
беђивање протицајног профила бујичних потока”.

8. Лебане
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
АмБУЛАНТЕ У БОшњАЦУ
Председник Општине Иван Богдановић и ди-

ректор Дома здравља Владан Станојевић обишли 
су здравствену станицу у Бошњацу, где су рекон-
струисани кров, олуци, расвета и фасада. Богдано-
вић је обишао и Средњу техничку школу, поводом 
куповине новог аутомобила за обуку, опреме за 
кабинете и алата.

9. богаТић

ПАКЕТИћИ НА 
КУћНУ АДРЕСУ
Активисти Савета за младе ОО делили су нового-

дишње пакетиће и посетама на кућне адресе усрећи-
ли су велики број малишана из Богатића и околине. 
Средства за куповину пакетића обезбеђена су из лич-
них донација чланова.

ноВи бАзен у школи „милАн муњАс“
дАрко глишић обрАдоВАо је Велики број мАлишАнА 

ПрАзничним ПАкетићимА

ПосетА Ане брнАбић, ирене ВујоВић и тАтјАне мАтић

ноВо Возило зА јкП

АтрАкцијА зА мАлишАне нА оПоВАчким улицАмА
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11. куЧево
РЕшЕН ПРОБЛЕм ГРЕЈАњА 
У ПРИхВАТИЛИшТУ

ЈКП „Кучево“ уређује некате-
горисане путеве на целој терито-
рији Општине. Замењен је котао 
и обновљене су инсталације цен-
тралног грејања у Установи за 
одрасле и старије. Делегација ЕУ 
ПРО-а обишла je радове на поста-
вљању новог потисног вода, који 
ће решити проблеме са водосна-
бдевањем. Спортски савез Србије 
донирао је лопте за школе и СФУ 
„Звиждић“.

13. ПоЖаревац
ПОмОћ ЗДРАВСТВЕНИм 
УСТАНОВАмА

Градско веће обезбедило је 
средства за куповину санитет-
ског возила, опреме за кисеоник 
и опремање ковид амбуланти у 
Општој болници и Дому здра-
вља. Из буџета Града обезбеђена 
су и средства за лечење деце у 
иностранству. Компанија „НИС“ 
и Град издвојили су средства за 
опремање кабинета за техни-
ку и информатику у ОШ „Свети 
Сава“ и „Свети владика Николај“. 

Члан Председништва СНС Зоран 
Ђорђевић разговарао је са акти-
вистима ГО.

15. нова црња
НАмИРНИЦЕ И ОГРЕВ

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима и делили „СНС  Ин-
форматор“. Председник Општи-
не расписао је конкурс за доделу 
средстава за инвестиције у физич-
ку имовину пољопривредних газ-
динстава. Активисти ОО уручили 
су огрев и намирнице најугроже-
нијим суграђанима.

17. коцељева
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА“

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“, уз поштовање свих 
епидемиолошких мера, разгова-
рали са суграђанима и очистили 
лишће из парка.

18. нови Пазар
НОВИ АСФАЛТ

Нови асфалт добили су и 
мештани дела улица Змај Јовине 
и Десе Миловановић. Овим радо-

вима претходила је реконструк-
ција канализационе и водоводне 
мреже, а у том делу града остало 
је још да се дрвене бандере замене 
бетонским.

19. нова варош
САРАДњА ТРИ ОПшТИНЕ

Министарство заштите живот-
не средине општине Нова Варош, 
Прибој и Пријепоље расписале су 
јавну набавку за изградњу транс-
фер станице „Бањица“. Општина 
је потписала уговоре са извођа-
чима за модернизацију сеоских 
путева и израдила документацију 
за постројење за пречишћавање 
отпадних вода.

20. књаЖевац
СТИмУЛАЦИЈА ЗА 
БАВЉЕњЕ 
ПОЉОПРИВРЕДОм

Кроз програм подршке поли-
тици руралног развоја, Општина 
помаже пољопривредне произ-
вођаче средствима из Фонда за 
пољопривреду. Средства из аг-
рарног буџета за 2020. износила 
су 40 милиона динара, а користи 
их велики број младих који се баве 
сточарством, воћарством, пчелар-
ством...

22. кањиЖа
ОГРЕВ ЗА УГРОЖЕНЕ 
ПОРОДИЦЕ

Чланови ОО подржали су хума-
нитарну акцију у склопу које је по-
дељено 50 кубика дрва социјално 
угроженим породицама са више 
деце.

23. шид
ПАКЕТИћИ ЗА НАЈмЛАЂЕ

Чланови МО Кукујевци на 
штанду су разговарали са мешта-
нима и помогли у организацији 
Новогодишњег вашара. Чланице 
Уније жена, из личних средстава, 
купиле су технику и кућне апа-
рате Удружењу жена из Привине 
Главе. Чланови МО Јамена уручи-
ли су косачицу за траву фудбал-
ском клубу „Граничар“, купљену 
из средстава чланова. Активисти 
свих МО имали су радне и хумани-

тарне акције у којима су помагали 
суграђанима. Општина је обезбе-
дила 170 новогодишњих пакетића. 
Такође, уредила је Дом културе у 
Кукујевцима.

24. СреМСки 
карЛовци
СТАНОВИ ЗА 16 ИЗБЕГЛИч-
КИх 
ПОРОДИЦА

После више од четврт века под-
станарског живота, 16 избегличких 
породица које су уточиште нашле 
у Сремским Карловцима, добило је 
кров над главом. Бобан Петковић, 
Живана Живановић и Сунчица Ми-
линовић поделили су 94 нового-
дишња пакетића ромској деци.

25. веЛико градишТе
ДОНАЦИЈА ЗА СВРАТИшТЕ 
ЗА ДЕЦУ

Чланице Уније жена ОО, у ак-
цији прикупљања помоћи за Свра-
тиште за децу у Крфској улици у 
Београду, донирале су велику ко-
личину гардеробе и слаткиша.

26. Сокобања
КЛУПА-КУћИЦА ЗА ДОЈЕњЕ

Отворена је прва „Идеа“ прода-
вница у Сокобањи. Програм „Swiss 
PRO“, у оквиру јавног позива „Да 
равноправност постане ствар-
ност“, подржао је 28 локалних 
самоуправа да реализују пројек-
те у вези са родном равноправ-
ношћу. Планира се постављање 
четири клупе-кућице за дојење и 
пресвлачење деце у градском пар-
ку. У току је садња зимског цвећа 
на јавним површинама.

27. Прибој
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Почело је асфалтирање Ули-
це Данила Јауковића, а почиње и 
рехабилитација пута Кокин Брод - 
Прибој. Према плановима за 2021. 
годину, биће опредељено више 
од 40 милиона евра за капиталне 
инвестиције - топлану на биомасу, 
реконструкцију пијаце, болнице и 
дома здравља, реновирање дома 
културе и инвестиције на путној 
и комуналној инфраструктури у 
сусрет отварања хотела „Терме“. 
Житељи насеља Пања глава доби-
ли су нови асфалт. У току је рекон-
струкција Стазе здравља у Старом 
Прибоју.

28. оџаци
КУћЕ И СТУДЕНТСКЕ 
СТИПЕНДИЈЕ

Потписани су уговори о доде-
ли средстава за куповину кућа са 
окућницом и уговори о стипен-
дирању студената дефицитарних 
струка. У оквиру пројекта инклу-
зије, ПУ „Полетарац“ реализовала 

је едукативне радионице за децу. 
Добровољно ватрогасно друштво 
„Богојево“ добило је средства 
од мађарске фондације „Бетлен 
Габор“ за уређење фасаде Ватро-
гасног дома.

30. раЧа
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО 
мЕСТО

Реконструисан је пут који спаја 
Рачу са Баточином и са брзом 
саобраћајницом Баточина - Кра-
гујевац. Министарка Марија Об-
радовић отворила је Јединствено 

управно место у згради Општине, 
а у просторијама ОО разговара-
ла је са активистима. Наш одбор 
посетио је и члан Председништва 
СНС Зоран Ђорђевић.

31. гоЛубац
ГРЕЈАњЕ У хАЛИ

Завршена је ограда на шетно-
бициклистичкој стази. Преасфал-
тирани су међумесни путеви и 
уређени атарски и некатегориса-
ни путеви. Санирани су котларни-
ца, грејање и тоалети у хали ОШ 
„Бранко Радичевић“.

12. руМа

САВРЕмЕНИ УЛТРАЗВУК 
ЗА ДОм ЗДРАВЉА

Општина је Дому здравља 
купила модеран ултразвуч-
ни апарат. Годишње се на 
ултразвучној дијагностици 

прегледа између пет и шест 
хиљада пацијената, а сада ће 
дијагностика бити још боља и 
прецизнија.

16. ЛеСковац

хУмАНИТАРНЕ И РАДНЕ АКЦИЈЕ

Чланови Уније младих су 
на пет локација делили „СНС 
Информатор“. Активисти МО 
Бобиште донирали су пакете 
помoћи и новогодишње паке-
тиће породици која живи у теш-
ким условима. Чланице Форума 
жена помогле су личним дона-
цијама хуманитарни базар. За-
вршени су радови на путу Брза-
Вучје и у Тулову. У Првомајској 
улици реконструисана је водо-

водна мрежа и завршен је мост 
преко Туловске реке. Почела је 
исплата подстицајних средста-
ва за пољопривреднике. Парк 
на Хисару добио је летњико-
вац. У Дому културе у Печење-
вцу одржана је традиционална 
Дечија колонија. ЈКП „Комуна-
лац“ и ЈКП „Грделица“ органи-
зовали су акцију уређења којој 
су се придружили и директори 
и запослени у управи.

10. ТрСТеник

ВЕЛИКЕ ПРОмЕНЕ У ГРАДУ

Комплетно је уређен центар 
града, санирани су категорис-
ани и некатегорисани путеви, 
школске сале, дворишта и крово-
ви школа. Тренутно, највећа ула-
гања усмерена су на здравствени 
систем. Општина је пружила по-
моћ у медицинској опреми и на-
бавци санитетских возила, а за-
послени су и млади лекари и ме-

дицинско особље. Помоћ инва-
лидима, деци ометеној у развоју, 
удружењима, младим таленти-
ма, улагања у спорт и културу 
– такође су на завидном нивоу. 
Председница Општине Милена 
Турк, као потпредседница ОО, 
учествује и у свим страначким 
акцијама и има одличну комуни-
кацију са министарствима.

14. аранђеЛовац

КЛИЗАЛИшТЕ И ПРАЗНИчНА РАСВЕТА
29. нови Сад

25 мИЛИОНА ДИНАРА 
ЗА ЛЕчЕњЕ ДЕЦЕ

Члан Председништва СНС 
Зоран Ђорђевић разговарао је 
са активистима ОО. Чланови 
ОО добровољно су дали крв. 
У парку Буковичке бање и на 
тргу постављено је нового-
дишње осветљење и отворено 
клизалиште. У току су радови 
на балон сали у МЗ Дароса-

ва и Прихватилишту за псе, а 
завршава се поплочавање от-
ворене сцене. Наша Општина 
добила је годишње признање 
које додељује Kоординационо 
тело за родну равноправност, 
у сарадњи са UN Women. ЈКП 
„Букуља“ купило је 72 контеј-
нера.

Градоначелник Милош Вуче-
вић и министар Златибор Лончар 
обишли су почетак радова на из-
градњи Б и Ц ламеле Ургентно 
дијагностичког центра Клинич-
ког центра Војводине. Како је де-
цембар месец даривања, а деца 
су наше највеће благо, Нови Сад 

је у Фонд за лечење обољења 
која не могу да се лече у Србији 
уплатио 25 милиона динара. 
Активисти свих МО обишли су 
угрожено становништво и подр-
жали хуманитарне акције, као 
и поделу пакетића за најмлађе 
суграђане.

21. беЛа ПаЛанка
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ЗАПОшЉАВАњЕ

Председник Општине Го-
ран Миљковић представио је 
одборницима СО капиталне 
пројекте за 2021. годину. Та-
кође, три милиона динара из-
двојено је за субвенције за са-
мозапошљавање и запошља-
вање теже запошљивих лица.

СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА

миленА турк сА здрАВстВеним рАдницимА

ПочетАк рАдоВА нА догрАдњи ургентног центрА
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33. негоТин
НОВИ ВЕТРОЗАшТИТНИ 
ПОЈАС

Средствима Зеленог фонда за 
пошумљавање Србије и локалне 
самоуправе, садњом 252 саднице 
у насељу Растока, постављен је 
нови ветрозаштитни појас. Него-
тин је једна од 11 општина којој су 
на конкурсу Министарства за заш-
титу животне средине одобрена 
средства за ове намене. Прошле 
године засађен је и дрворед на 
десној страни пута ка манастиру 
Буково.

34. СеЧањ
РАДОВИ НА СЕОСКИм 
ГРОБЉИмА

Организована је акција добро-
вољног давања крви. Председник 
Општине Предраг Рађеновић оби-
шао је радове на православном 
гробљу у Конаку, а радови почињу 
и у Јарковцу.

35. Чока
ОГРЕВ ЗА УГРОЖЕНЕ 
ПАДЕЈЦЕ

Чланови ОО подржали су ху-
манитарну акцију, у оквиру које 
је донирано 56 кубика огревног 
дрвета социјално угроженим ста-
новницима у Падеју. Средства за 
набавку огрева прикупљена су из 
донација чланова и симпатизера.

36. зајеЧар
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИћА

Председник Александар Вучић 
обишао је радове на реконструк-
цији ОШ „Хајдук Вељко“, положио 
камен-темељац за стадион и оби-
шао цркву у Котлујевцу. Градона-

челник Бошко Ничић, са Миланом 
Станковићем и сарадницима, оби-
шао је радове на асфалтирању у 
Грљану и Великом Извору, као и 
реконструкцију Београдске улице. 
У Грлишту је асфалтирана улица 
до водоводне каптаже.

37. СубоТица
РАЗВОЈ УПРКОС 
ПАНДЕмИЈИ

„Гален фарм“ из Земуна преузе-
ла је 20 објеката „Апотеке Суботи-
ца“, простори су издати у закуп на 
15 година и сви запослени наста-
вљају да раде. Сумирајући 2020. 
годину, градоначелник Стеван Ба-
кић подсетио је на урађене пројек-
те и најавио завршетак доградње 
Народног позоришта и изградњу 
аква парка на Палићу. Старе све-
тиљке јавне расвете замењене су 
савременом ЛЕД технологијом. 
На иницијативу градоначелни-
ка Бакића, породица Лебовић 
добила је нови кров над главом. 
Захваљујући брзој интервенцији 
Покрајинског секретаријата за 
здравство, у Општу болницу стиг-

ло је 15 респиратора. Средства од 
новогодишњег програма, усме-
рена су на помоћ оболелој деци, 
младим талентима и студентима.

39. ПЛандишТе
ЕЛЕКТРИчНИ БИЦИКЛИ ЗА 
ГЕРОНТОДОмАћИЦЕ

Активисти ОО прикључили су 
се хуманитарној акцији за лечење 
мале Миње, Анике и Оливера, који 
болују од ретких болести. Одржан 
је традиционални Новогодишњи 
базар, у организацији ОО и Клу-
ба жена „Јефимија“, и изабрани 
су најбољи спортисти. Општина 
је поделила ауто-седишта деци 
рођеној 2019. и 2020. Немачка 
развојна сарадња (ГИЗ) обезбе-
дила је електричне бицикле за 
геронтодомаћице. Подељени су 
новогодишњи пакетићи.

40. горњи 
МиЛановац
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 
ЗА мЛАДЕ СА СмЕТњАмА 
У РАЗВОЈУ

Почиње реконструкција обје-
кта за децу и младе са сметњама у 
развоју у оквиру ОШ „Краљ Алек-
сандар Први“. Радови се финанси-
рају средствима Владе Швајцарс-
ке, из фонда за успешно реализо-
ван ранији пројекат. Уручена су 23 
решења о субвенцијама власници-
ма сеоских домаћинстава. Пред-
седник Општине Дејан Ковачевић 
уручио је новогодишње пакетиће 
за осамдесеторо деце из породи-
ца слабијег материјалног стања. 
Влада Србије одобрила је запо-
шљавање 30 васпитача и помоћ-
ног особља у ПУ „Сунце”.

41. коваЧица
ПОКЛОНИ ЗА СУГРАЂАНЕ

Руководство Општине обезбе-
дило је новогодишње пакетиће 
за малишане, а волонтери су их 
носили на кућне адресе. Исплаће-
на је накнада за 235 породиља, 
док су тројке из Ковачице доби-
ле 260.000 динара. Активисти 
ОО обезбедили су новогодишње 

дарове за породице слабијег ма-
теријалног стања, као и шпорет и 
огрев за вишечлане породице из 
Црепаје.

42. краљево
УЛАГАњА У ЗАВОД 
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Отворен је Ковид кол-центар 
у Медицинској школи, намењен 
за рад дела Завода за јавно здра-
вље. Завршава се изградња зграде 
Завода за јавно здравље, а ускоро 
би требало да стигне и пи-си-ар 
лабораторија. Град, путем Центра 
за социјални рад, помaже лечење 
тешко оболеле деце.

43. врање
чИшћЕњЕ УЛАЗА У ГРАД

Члан Председништва СНС 
Зоран Ђорђевић посетио је ГО 
СНС Врање и разговарао са акти-
вистима и руководством. Чланови 
Савета за природне ресурсе, заш-
титу животне средине и одрживи 
развој очистили су улаз у град и 
пластични отпад упутили на ре-
циклажу.

44. инђија
ПОСЕТА чЕДОмИРА 
БОЖИћА

Наш ОО посетио је Чедомир 
Божић, члан Главног одбора СНС, 
и разговарао са повереницима 
месних одбора. Присутнима се об-
ратио и Владимир Гак, а Божић је 
акценат ставио на пољопривреду, 
пошумљавање и заштиту животне 
средине.

45. СреМСка 
МиТровица
ПАКЕТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ 
И ЗА НАЈмЛАЂЕ

Покрајински секретар Дане 
Баста уручио је уговор о инвес-
тиционом одржавању фискул-
турне сале у ОШ „Свети Сава“. 
Одржан је 29. Фестивал беседни-
штва. У Чалми се приводе крају 
радови на капели, а реконстру-
исан је кров на цркви. Почела је 
подела пакета пензионерима са 
најнижим примањима. Подеље-
но је и 300 пакетића за најмлађе 
у Кузмину, а средства је обезбе-
дила МЗ.

46. врбаС
ОГРЕВ И шПОРЕТИ 
НА чВРСТО ГОРИВО

Председник Општине Предраг 
Ројевић, са сарадницима, обишао 
је више од 40 породица палих 
бораца и уручио им једнократну 
финансијску помоћ и пакете. Чла-
нови ОО посетили су неколико 
социјално угрожених породица и, 
из личних средстава, обезбедили 
огрев и шпорете на чврсто гориво. 

Активисти МО Савино Село, лич-
ним донацијама, обезбедили су 60 
пакетића за Хуманитарни базар. 
Чланови МО Стари Врбас подели-
ли су пакетиће најмлађим суграђа-
нима и посетили самохрану мајку 
четворо деце.

47. баЧ
ЗЕЛЕНА СРБИЈА

Локална самоуправа укључила 
се у пројекат „Зелена Србија“, у 
оквиру којег је око Спортске хале 
засађен украсни глог и ликви-
дамбар. Постављањем изложбе 
„Особе са инвалидитетом које су 
мењале Србију“ на градском Тргу, 
Општина је подржала акцију чији 
је циљ превазилажење предрасу-
да према особама са инвалидите-
том.

48. црна Трава
НОВА ПИЈАЦА

Завршена је изградња пијаце 
у центру града, а отварање и по-
стављање мобилијара планирано 
је за пролеће. Заједно са децом 
ПУ „Младост“, организовали смо 
кићење јелке на централном тргу. 
Свој деци на територији Општине 
уручени су новогодишњи паке-
тићи.

49. куЛа
БРИГА О ГРАЂАНИмА

Активисти ОО поделили су 
500 пакета помоћи, 12.000 ново-
годишњих честитки и 1.000 но-
вогодишњих пакетића, из личних 
средстава чланова и симпатизера. 
Oпштина је, и ове године, обра-
довала малишане са посебним 
потребама пакетићима. Председ-
ник Општине Дамјан Миљанић 
уручио је награде привредним 
друштвима, јавним установама и 
удружењима за допринос током 
трајања ванредног стања.

50. МаЛо црниће
НОВОГОДИшњИ 
ПАКЕТИћИ

У сарадњи са Центром за со-
цијални рад и Општином, додеље-
но је 89 новогодишњих пакетића 
за децу из социјално угрожених 
породица и децу породица ко-
рисника туђе неге и помоћи.

51. ада МоЛ
ПАКЕТИћИ И ОГРЕВ

Активисти ОО обезбедили су 
пакетиће за децу чланова странке 
који су достављени на кућне ад-
ресе. Социјално угроженој поро-
дици, из средстава чланова СНС, 
обезбеђен је шпорет. Организо-
вали смо и поделу огрева породи-
цама наших социјално угрожених 
чланова.

53. љиг
ПРИЗНАњА ЗДРАВСТВЕНИм 
РАДНИЦИмА

Челници ОО положили су венце 
на споменик јунацима Колубарске 
битке. Додељене су дипломе „Ђак 
каплар“ здравственим радници-
ма. Полицијска станица добила 
је опрему за ефикаснији рад Са-
обраћајне полиције. Активисти 
ОО добровољно су дали крв. До-
дељена су бесповратна средства 
пољопривредницима. У оквиру 
ОШ „Сестре Павловић“ граде се 
вртић и фискултурна сала.

54. вЛадиМирци
ДОБРОВОЉНО ДАВАњЕ 
КРВИ

Активисти ОО подржавају 
хуманитарне акције и помажу 
социјално угроженим породи-
цама. Такође, разговарали су са 
суграђанима, делили „СНС Ин-
форматор“ и страначки материјал. 
Члан Председништва СНС Зоран 
Ђорђевић обишао је наш ОО и 
разговарао са активистима. Тере-
тана на отвореном изграђена је 
поред фудбалског терена. У орга-
низацији Црвеног крста, Општи-
не и Института за трансфузију, 
одржана је акција добровољног 
давања крви. Општина је носилац 
пројекта инклузивног предшкол-
ског васпитања и образовања, 
који финансира Министарство 
просвете. Дом здравља добио је 
санитетско возило од Министар-
ства здравља.

55. Лајковац
ДРУЖЕњЕ СА 
СУГРАЂАНИмА

Активисти ОО делили су ка-
лендаре и пропагандни материјал 
суграђанима уочи новогодишњих 
и божићних празника, као и па-
кетиће за најмлађе. Чланови ОО 
подржали су акцију Црвеног крста 
и добровољно дали крв. Асфал-
тира се стара Обреновачка пруга. 
Председник Општине Андрија 
Живковић, заједно са председни-

цима општина Љиг и Лазаревац, 
положио је венце на спомен-обе-
лежја поводом 106 година од Ко-
лубарске битке.

56. зрењанин
ЗА БОЉУ БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАћАЈА

Граду Зрењанину одобрена су 
покрајинска средства за финан-
сирање пројеката успоравања 
саобраћаја на раскрсницама и 
постављања светлосне сигнали-
зације у Лазареву. Мужља је до-
била игралиште за мали фудбал 
са вештачком травом. Расписан 

је јавни позив за финансијску 
подршку за лечење оболеле деце. 
Више стотина пакета помоћи по-
дељено је породицама са нижим 
примањима. Градоначелник Симо 
Салапура уручио је пакетиће ко-
рисницима Дневног центра за 
децу с посебним потребама и 
ОСШ „9. мај“.

58. ТиТеЛ
НОВО ВОЗИЛО ЗА „ПЛАВИ 
чУПЕРАК“

Председник Општине Драган 
Божић уручио је кључеве дос-
тавног возила за вртић „Плави 
чуперак“, којим ће стизати свежи 
оброци у одељења у Локу, Ви-
лову, Гардиновцима, Шајкашу и 
Мошорину. Такође, подељени су 
пакетићи деци у свим насељеним 
местима.

59. беЧеј
мЕхАНИЗАм „ГРАЂАНСКЕ 
СТОЛИЦЕ“

Завршена је изградња јав-
не расвете на Петровоселском 
путу, од семафора код Плат-
наре до православног гробља. 
ОШ „Петефи Шандор“ доби-
ла је средства за замену кро-
ва. Општина уводи механизам 
„Грађанске столице“, чиме ће 
постати прва локална самоу-
права у Србији која на овај на-
чин повећава учешће грађана у 
доношењу одлука. Планира се 
уређење плажа и кеја на Тиси.

60. оСеЧина
ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 
мАЛИшАНЕ

Општина је средства предвиђе-
на за новогодишњу расвету пре-
бацила за најугроженије најмлађе 
становнике. Такође, урађен је 
тротоар у Улици Пере Јовановића 
Комирићанца и настављена је над-
градња спортског центра.

61. ћићевац
ОБИЛАЗАК НАЈСТАРИЈИх 
СУГРАЂАНА

Активисти ОО обилазили су 
старачка домаћинства и помага-
ли најстаријим суграђанима да 
реше проблеме, а одазвали су се 
и још једној акцији добровољ-
ног давања крви. Постављена је 
кућица за Деда Мраза на отво-
реном, односно место за поделу 
пакетића.

32. СМедерево

РЕНОВИРАН ВРТИћ

Адаптиран је вртић „Бубамара“ у оквиру ПУ „Наша радост“. 
Урађена je хидроизолација тераса које су прокишњавале, санација 
крова, замена столарије и подних облога. Окречене су собе и ход-
ници, пресвучене гарнитуре за седење, a заједничке просторије 
оплемењене су „меканим“ кутком. У току је замена комплетног на-
мештаја у две јаслене групе.

38. ПеТровац на МЛави

ИЗГРАДњА мЕЂУОПшТИНСКОГ ПУТА

Почела је изградња међуопштинског пута Везичево-Злато-
во, који ће повезати грађане општина Петровац на Млави и 
Деспотовац, и унапредити туристичку инфраструктуру.

52. кикинда

КњИГЕ НА ДАР
Савет за науку и технологију ГО СНС покло-

нио је новооснованој библиотеци Културног 
центра 500 књига. Адаптиран је тоалет у вр-
тићу „Колибри“ и најављена је адаптација три 
сеоска и једног градског вртића. Након што су 
прочитана писма из „Кутије жеља“, почела је 
подела пакетића за 5.000 малишана. Део сред-
става из градског буџета, намењен за органи-
зацију новогодишњег програма, усмерен је на 
лечење деце. Скоро 500 пољопривредника до-
било је подршку Града за куповину машина, оп-
реме и репроматеријала. Градско веће донело 
је одлуку да умањи закуп пословног простора 
угоститељима и туристичким агенцијама.

57. СТара Пазова
ПОСЕТА мАРИЈЕ 
ОБРАДОВИћ

Наш ОО посетила је 
потпредседница Главног од-
бора СНС и министарка Ма-
рија Обрадовић. Подељени 
су пакетићи за децу из сиро-
машних породица и за децу 
чланова странке, као и огрев 
за сиромашније чланове. Та-
кође, локална самоуправа 
припремила је пакетиће за 
децу из социјално угрожених 
породица. У току је изградња 
спортске хале у Старим Ба-
новцима и школе у Белеги-
шу. У току је реконструкција 
водовода у улицама Жарка 
Зрењанина и Његошевој и 
изградња канализације у 
Бошка Бухе и др Слободана  
Јовановића у Новој Пазови. 
Пуштено је у рад Јединствено 
управно место.
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Председник АлексАндАр Вучић нА сВетој гори

бију учинимо снажнијом и 
успешнијом.

Српски председник ис-
такао је да се у Хиландару 
сублимирају национално, 
државно и духовно једин-
ство српског народа, што 
нам је потребно да сачува-
мо и изборимо се за здра-
вље људи. Такође, захва-
лио се игуману Методију 
и свим монасима на вели-
чанственом пријему.  

Током посете, председ-
ник Србије обишао је ра-
дове на обнови Хиланда-
ра, који је тешко страдао 
у пожару у ноћи између 3. 
и 4. марта 2004. године, 
нагласивши да ће држава 
убрзати обнову манасти-
ра и помоћи на сваки мо-

гући начин.
„Верујем да већ за две 

године неће бити кранова, 
да ће све бити завршено 
и да ћемо моћи свима да 
кажемо да је то, осим што 
је најважнији манастир 
за нас, један од неколико 
најлепших и најмоћнијих 
манастира у свету“, пору-
чио је председник Србије.

Посета председника Ву-
чића манастиру Хиландар 
прва је званична председ-
ничка посета том српском 
манастиру у последње две 
деценије. О његовој посе-
ти Светој Гори обавештен 
је и Његова светост ар-
хиепископ цариградски, 
новоримски и васељенски 
патријарх Вартоломеј.

„узВишено је било бити гост мАнАстирА ХилАндАр нА божић, 
нАјрАдоснији ПрАВослАВни ПрАзник. много тогА сАм нАучио 

и Видео и, Верујем, добио окреПљење и Посебну снАгу дА се 
боримо зА нАшу србију“, нАПисАо је 

Председник Вучић током борАВкА у мАнАстиру

ВечерА нА бАдње Вече сА игумАном методијем и ПриПремА 
зА јутАрњу службу сА брАтијом ХилАндАрА

исПред мАслине коју је, По ПредАњу, зАсАдио цАр душАн

Председник Вучић Понео је сА сВете горе три диВље 
мАндАрине - зА дАнилА, милицу и ВукАнА

боЖићна ПоСеТа 
ХиЛандару

Председник Србије 
Александар Вучић 
посетио је Све-

ту Гору током божићних 
празника, што је била и 
прва званична посета јед-
ног председника Србије 
манастиру Хиландар у 
протекле две деценије.

Председника Вучића 
дочекали су архимандрит 
Методије, игуман Хилан-
дара, и велики број мо-
наха. Одмах по доласку, 
игуман Методије пратио 
је председника Вучића у 
Саборни храм Ваведења 
Богородице и оставио 
председника да се сам 
поклони светињама и бо-
рави извесно време у хра-
му, што се сматра великом 

почашћу, која се ретко, 
готово никада, не указује 
посетиоцима, без обзира 
на ранг.

Председник Вучић 
разговарао је са старе-
шинством манастира Хи-
ландар, а потом је архи-
мандрит у његову част 
приредио свечану Бадњу 
вечеру, у присуству само 
два монаха. Другог дана 
посете, председник Ср-
бије присуствовао је Бо-
жићној служби, а потом 
и Божићној литургији, 
након које је поручио да 
Србију чека тешка годи-
на и много искушења и да 
само заједно, уједињени, 
можемо да сачувамо на-
ционалне интересе, а Ср-



ИНТЕРВЈУ БРИГА О ГРАЂАНИМА
СНС ИНФОРМАТОР 91/2021  |  2524 |  СНС ИНФОРМАТОР 91/2021

КУЛТУРА

Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је 

свечаној додели плакете 
за животно дело леген-
дарном југословенском 
и српском кошаркашком 
тренеру Душану Ивков-
ићу, којем је признање до-
дељено у Музеју Југосла-
вије, поводом 100 година 

од оснивања Спортског 
друштва „Раднички“.

Дуда Ивковић је десет 
година играчке каријере 
провео у „Радничком“, а 
затим је на истом месту, 
1968. године, почео тре-
нерски рад у млађим кате-
горијама. Касније је оти-
шао у „Партизан“, па онда 
у „Арис“, одакле се вратио 
на Црвени крст. После 
две године, отиснуо се у 
„Шибенку“, па у  „Војво-
дину“, „ПАОК“, „Пани-
ониос“, „Олимпијакос“, 

„АЕК“, „ЦСКА“, „Динамо“, 
„Ефес“.

Председник Србије и 
трофејни тренер су у Му-
зеју историје Југославије 
обишли изложбу пос-
већену веку постојања 
„Радничког“ и одиграли 
партију шаха. У овој брзо-
потезној партији победио 
је Дуда Ивковић, а проти-
вници су се на крају руко-
вали.

„Била ми је велика част 
да слушам од домаћина 

све о спортистима „Рад-
ничког“, много тога сам 
научио и видео од оно-
га што смо заборавили. 
„Раднички“ је један од 
наших најстаријих клу-
бова који је успевао да 
сачува име и традицију. 
Наш посао је да изгради-
мо велелепну халу, у срцу 
Београда, и то ће бити 
огроман подстицај за сву 
нашу децу и стварање но-
вих шампиона“, поручио 
је председник Вучић.

За дочек православне 
Нове године, у Но-
вом Саду званично je 

отворена прва концертна 
дворана у том граду, а за 
њеног управника имено-
ван је наш виртуоз на вио-
лини Стефан Миленковић, 
који уједно обележава 40 
година рада и повратак у 
Србију.

Градоначелник Новог 
Сада Милош Вучевић ис-
такао је да за тај град зна-
чи много да Стефан са по-
родицом дође у Нови Сад.

„Стефан је прошао цео 
свет, а вероватно је сада 
и животно толико сазрео 
да може да све своје ак-
тивности организује овде. 
На нивоу државе и града, 
потрудили смо се да му 
понудимо услове који су 
задовољавајући да може 
себе да замисли овде. Не 
знам које смо веће поја-
чање могли да добијемо. 
Потрудили смо се, а њи-

хова је одлука да дођу. 
Желимо да направимо 
нови концепт, да покаже-
мо клинцима да могу овде 
да имају најбоље услове, 
да иду у школу, студи-
рају и уче од најбољих. 
Стефан ће, уједно, бити 
и професор на Академији 
уметности у Новом Саду, 
а имамо и нову музичко-

балетску школу при којој 
је и концертна дворана“, 
навео је Вучевић.

Стефан Миленковић ис-
такао је да Нови Сад води 
јуриш у културном и креа-
тивном смислу, као Европ-
ска престоница културе 
следеће године, и открио:

„Осећам да улазим 
у још продуктивнију 

фазу. Деценије су прошле 
и верујем да су за одређе-
не деценије у животу нека 
места идеална. Живео сам 
дуго у Њујорку и Илинои-
су. Сада ми је база у Но-
вом Саду. Прихватио сам 
иницијативу председнице 
Владе Ане Брнабић „Ср-
бија ствара“. То је плат-
форма где се умрежују 

Ускоро почиње све-
обухватно уређење 

центра Сремских Карло-
ваца, као и реконструк-
ција фасада приватних 
објеката који имају изу-
зетан културно-исто-

ријски значај за Сремске 
Карловце, рекао је пред-
седник Покрајинске вла-
де Игор Мировић, након 
састанка са председни-
ком Општине Сремски 
Карловци Александром 

Стојкечићем. Мировић 
је обишао и завршне ра-
дове на реконструкцији 
фасаде Саборне цркве и 
Патријаршијског двора.

„Договорили смо са 
председником Општине 

да ћемо настави-
ти са реконструк-
цијом фасада и 
других објеката 
на Тргу Бранка 
Радичевића. У 
овом тренутку 
имамо 19 проје-
ката са грађевин-
ском дозволом“, 
истакао је Миро-
вић и подсетио 
да је Покрајинска 
влада пре две го-
дине формирала буџетски 
Фонд за обнову и развој 
Сремских Карловаца, чији 
циљ је очување и обно-
ва културно-историјског 
наслеђа, а да је у плану и 
реконструкција државног 
пута кроз Карловце.

Александар Стојкечић 
изјавио је да ће уређење 
Сремских Карловаца бити 
на добробит свих грађа-

беогрАд

нАгрАдА дуди иВкоВићу 
зА жиВотно дело

ПоВрАтАк стефАнА миленкоВићА у србију

уређење центрА сремских кАрлоВАцА

на и да ће допринети раз-
воју верског и културног 
туризма. Такође, епископ 
сремски Василије нагласио 
је да обновом једног од 
наших најлепших храмо-
ва, Саборне цркве Светог 
Николаја, одајемо почаст 
свима који су дали допри-
нос унапређењу Сремских 
Карловаца, духовности и 
култури.

рАднички ће 
добити ноВу 
сПортску хАлу

„Спортско друштво „Рад-
нички“ једно је од наших 
најстаријих, а вероват-
но и најстарије, спортско 
друштво, које је успевало 
да сачува име, и када је 
било другачије наређено, 
као и своју традицију и ве-
лике људе. Наш посао је да 
помогнемо и изградимо ве-
лелепну халу. Завршава се 
пројектна документација, 
урађен је детаљни план 
регулације, а у току је пре-
нос грађевинских парцела 
на државу. Верујем да би 
у септембру или октобру 
могао да буде положен ка-
мен-темељац за нову халу, 
која би била изграђена за 
најдуже две и по године“, 
најавио је председник Ву-
чић.

креативни људи у Србији 
са онима ван Србије. Пре 
неколико година питали 
су ме да будем креативни 
амбасадор и пристао сам. 
Мој циљ и визија јесте да 
Србија постане велесила 
виолине, али то је и школа 
и тренинг и маркетинг и 
умрежавање и пласирање 
наших продуката у свету.

Градоначелник Вучевић 
каже да Нови Сад не ради 
сам, већ да је то заједнички 
труд председнице Владе и 
председника Републике, 
да цео један апарат ради 
на стварању амбијента да 
се људи врате.

„Нисмо ми били мега-
ломани, дефинисали смо 
циљеве које можемо да 
остваримо. Све што ради-
мо, радимо да нам деца ос-
тану овде или да се врате. 
Сви ти мостови, фабрике, 
ИТ центри није поента у 
њима, већ у људима“, по-
ручио је Вучевић.

ВучеВић и миленкоВић

игор мироВић у обилАску

ПАртијА шАХА током обилАскА

Вучић и иВкоВић
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

63. ковин
ИСПИТИВАњЕ ГАСОВОДА

Општинска управа обавестила 
је грађане да је у току испитивање 
магистралног гасовода од гра-
нице са Бугарском до границе са 
Мађарском, који прелази и преко 
територије Општине Ковин.

64. ПаЛиЛуЛа
ПОДЕЛА ПАКЕТИћА

Активисти МО Ледена Стена 
поделили су новогодишње паке-
тиће деци чланова Српске напред-
не странке у том Месном одбору.

65. аЛибунар
шПОРЕТИ НА ДРВА 
ЗА УГРОЖЕНЕ

Активисти МО Алибунар, Ба-
натски Карловац и Владимировац 
разговарали су са суграђанима на 
штандовима, а активисти МО Се-
леуш поправили су зид око зграде 
МЗ. Повереница ОО Зорана Бра-
тић обишла је угроженe породицe 
из Банатског Карловца, Алибуна-
ра и Владимировца и уручила им 
шпорете на чврсто гориво. Новац 
за донације прикупљен је од при-

лога активиста и симпатизера. 
Општина је обезбедила ауто-се-
дишта за све бебе рођене у 2020. 
години.

67. ПанТеЛеј
ПОКЛОНИ ЗА мАЛИшАНЕ 
У ГОРњЕм мАТЕЈЕВЦУ

На Бадњи дан, градоначелница 
Драгана Сотировски и предсе-
дница Градске општине Пантелеј 
Наташа Станковић уручиле су па-
кетиће најмлађим становницима 
Горњег  Матејевца.

68. аЛекСинац
ДВА НОВА ВОЗИЛА

Председник Општине Алекси-
нац  Далибор Радичевић уручио 
је комби возила библиотеци и 
Предшколској установи. Изграђе-
но је дечије игралиште у дворишту 
ОШ „Вожд Карађорђе“.

69. Мерошина
ПОСЕТА ЗОРАНА 
ЂОРЂЕВИћА

Члан ГО Саша Јовановић разго-
варао је са чланом Председништва 
СНС Зораном Ђорђевићем о пла-

новима у Мерошини. За најмлађе 
су обезбеђени новогодињи паке-
тићи.

71. ЛеПоСавић
ДОНАЦИЈА ЗА КОВИД 
АмБУЛАНТУ

Општина је донирала биохе-
мијски анализатор, лаптоп рачу-
нар и заштитну опрему за Ковид 
амбуланту.

72. гаџин Хан
ОБНОВА ПУТЕВА У ГОРњЕм 
ДУшНИКУ

Председник Општине Милисав 
Филиповић обишао је радове на 
реконструкцији путева у Горњем 

Душнику. Црвеном крсту уручено је 
ново возило, којим ће се лакше сти-
зати до житеља планинских села.

74. звеЧан
НОВА УЛАГАњА

Директор Канцеларије за КиМ 
Петар Петковић посетио је ма-
настир Бањска и комплекс Рајска 
бања, где је разговарао са вла-
диком рашко-призренским Те-
одосијем и најавио нова улагања. 
Председник Привременог органа 
Иван Тодосијевић посетио је Уд-
ружење родитеља „Подржи ме“ и 
уручио пакетиће деци и младима 
са сметњама у развоју. Такође, 
донирао је и медицинску опрему 
за КБЦ „Косовска Митровица“.

76. зубин ПоТок
ОБНОВА 
ДОмА КУЛТУРЕ

Директор Канцеларије за КиМ 
Петар Петковић присуствовао је 
отварању галерије у Дому култу-
ре, у којој је постављена излож-
ба Николе Брадића. Србија је у 
Дом културе уложила више до 
65 милиона динара и наставиће 
да помаже културу у српским 
срединама. Петковић је посетио 
и породицу Бишевац из Јабуке, 
која је добила нови дом уз помоћ 
Канцеларије за КиМ. Општина 
се прикључила набавци пет тона 
шарана за мрест и повећању ри-
бљег фонда у језеру Газиводе.

77. Сврљиг
ОБЕЛЕЖАВАњЕ СТАЗА

ОО СНС добио је нове повере-
нике, Игора Давидовића и Милана 
Михајловића. Активисти ОО раз-
говарали су са грађанима. Обеле-
жене су стазе у Старом граду, Ни-
шевачкој клисури и Преконошкој 
пећини. Изнад градског гробља 
очишћена је депонија.

78. беоЧин
БРАшНО ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И 
УРЕЂЕњЕ ЛОВАчКОГ ДОмА

Активисти ОО прикључили су 
се хуманитарној акцији поделе 
пакета брашна пензионерима са 
нижим примањима и породица-
ма слабијег материјалног стања. 
На иницијативу повереника ОО 
и МО, уређене су просторије Ло-

вачког дома у Свилошу. Све до-
нације обезбеђене су из личних 
средстава чланова и симпатизера 
странке.

79. Пећинци
АКЦИЈЕ ПОмОћИ И 
УРЕЂЕњА

Активисти МО Пећинци при-
купили су гардеробу за породи-
цу слабијег материјалног стања, 
а активисти МО Прхово су по-
родици са више деце донирали 
пакет прехрамбених производа, 
док су активисти МО Попинци и 
Суботиште припремили огрев за 
старачка домаћинства. Чланови 
МО Сремски Михаљевци уреди-
ли су јавне површине у центру, а 
чланови МО Ашања очистили су 
простор око старе школе.

80. веЛика ПЛана
РЕНОВИРАњЕ шКОЛЕ У 
СТАРОм СЕЛУ

У току је унапређење енергет-
ске ефикасности ОШ „Карађорђе“ 
у Старом Селу, која обележава 
200 година постојања. На Дому 
културе у Бресју и Марковцу за-
мењена је столарија. У центру 
Лозовика постављено је ново ау-
тобуско стајалиште.

81. ЛаПово
ПАКЕТИћИ ЗА мАЛИшАНЕ

Председник СО Мирела Ра-
денковић и заменик председ-
ника Општине Марко Вељковић 
обишли су малишане из мате-

62. ниш

ПОДЕЉЕНО 
3.000 ПАКЕТИћА

75. коСовСка МиТровица

ПОСЕТА ПОРОДИЦИ НЕДЕЉКОВИћ

Директор Канцеларије за 
КиМ Петар Петковић разгова-
рао је са запосленима у Здрав-
ственом центру о епидеми-
олошкој ситуацији и обишао 

новоизграђену пи-си-ар лабо-
раторију. Посетио је и дом сед-
мочлане породице Недељко-
вић, чије је реновирање финан-
сирала Канцеларија за КиМ.

70. Србобран

ПАРАСТОС ПОВОДОм РАЦИЈЕ

Активисти ОО су и ове го-
дине обрадовали децу својих 
чланова пакетићима и обишли 
чланове странке. Средства за 
пакетиће обезбеђена су личним 
донацијама чланова ОО. Обе-
лежена је 79. годишњица рације 
у Шајкашкој области, Новом 
Саду, Бечеју, Србобрану и дру-

гим местима. Парастос жртвама 
служио је епископ бачки Иринеј, 
а обележавању присуствовали 
су председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић, председник 
Скупштине АПВ Иштван Пастор, 
председник Општине Радивој 
Дебељачки, црквени велико-
достојници и грађани.

66. баЧка ПаЛанка

БУДИТЕ И ВИ НЕчИЈИ ДЕДА мРАЗ

Чланови омладине ОО раз-
говарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“. 
Завршено је партерно уређење 
зграде Музеја. Чланови МО 
Пивнице организовали су по-
делу пакетића. Покрајински 
секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, 

заједно са председником 
Општине, обишао је радове 
на изградњи бунара у Товари-
шеву и фекалне канализације 
у Младенову. Канцеларија 
за младе организовала је ак-
цију „Будите и ви нечији Деда 
Мраз“, у оквиру које су по-
дељени пакетићи.

Ниш је добио нову фонтану на централном тргу. У насељу 
Шљака поправљени су мобилијари, аутобуска стајалишта 
и улице. Градоначелница Драгана Сотировски уручила је 
више од 3.000 пакетића малишанима из социјално угро-
жених породица и донацију за породилиште и привреме-
ну ковид болницу у оквиру КЦ Ниш. Мамама које су прве 
добиле бебе у Новој години, Град је даривао по 100.000 
динара, а талентованим ученицима новчане награде. 
Корисници новоотвореног Прихватилишта угостили су 
градоначелницу Сотировски, а она је, заједно са предсе-
дницом ГО Пантелеј Наташом Станковић, уручила Герон-
толошком центру ћебад, капе и шалове. Сотировски је 
уручила пакетиће активистима ГО са више деце. Повере-
ник ГО СНС уручио је породици, која се за помоћ обратила 
СНС, дрва за огрев, набављена од прилога чланова странке, 

који су, такође, купили 10 садница дрвећа за насеље Стеван 
Синђелић. Традиционално смо обележили Бадњи дан.

73. граЧаница

НОВИ ВРТИћ

У току је изградња савре-
меног дечијег вртића, ограде 
и пешачке стазе. Oпштина је 
ЈКП „Екологија” уручила ком-
би возило. Такође, обезбдила 
је средства за изградњу трим 
стазе око стадиона.

СНС ПАНОРАМА

ПеткоВић у Посети здрАВстВеном центру

Поклони зА ПрВе бебе рођене у 2021. години
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ПанораМа
ријално угрожених породица и 
уручили им празничне поклоне.

84. СвиЛајнац
ПОДИГЛИ СмО ГЛАС 
ПРОТИВ БАхАТОСТИ

Повереништво ОО ради на оја-
чавању базе чланства. Одборници 
СНС учествовали су у раду седнице 
СО и изразили незадовољство због 
катастрофалног стања јавних фи-
нансија и понашања председника 
Општине Предрага Милановића, 
који бахато напада и вређа чланове 
СНС, руководиоце Дома здравља, 
ПУ и Термоелектране „Морава“.

85. кнић
ПОРОДИЦА ВУчКОВИћ 
У НОВОм СТАНУ

Председник Општине Срећко 
Илић уручио је породици Вучко-
вић кључеве стана у Дому кул-
туре, где ће привремено бити 
смештени. Вучковићи су се пре-
селили у привремени стан из 
трошне куће, без воде, купатила и 
основних услова, из којег је мала 
Милица пешачила пет километа-
ра до школе. Општина је, путем 
донатора, обезбедила део по-
кућства и беле технике, а већници 
и запослени у општинској управи 
прикупили су 50.000 динара да 
помогну Вучковићима пред праз-
нике. Уз посредовање Илића, 
Станици Вучковић обезбеђено је 
и запослење.

86. шабац
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА“ 
НА БАДњИ ДАН

Функционери и активисти ГО 
СНС провели су Бадњи дан у раз-
говору са суграђанима на штанду 
у центру града, а Шапчанима су 
поклањали календаре, страначки 
материјал и „СНС Информатор“.

87. уЖице
АКЦИЈА 
ПОшУмЉАВАњА

Град, у сарадњи са Министар-
ством за заштиту животне сре-
дине, реализовао је акцију по-
шумљавања, у оквиру које је за-
сађено 23.000 садница дрвећа. 
Град је средства намењена за но-
вогодишње манифестације, пре-
усмерио на лечење болесне деце.

88. вршац
ОПРЕмАњЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИх 
шКОЛА

Градоначелница Драгана 
Митровић присуствовала је 
смотри механизације зимске 
службе. Град спроводи мере за 
унапређење квалитета живота 
особа са инвалидитетом. Потпи-

сани су уговори са 26 удружења 
за подстицаје у области здрав-
ствене заштите. Представници 
локалне самоуправе посетили 
су школу у Павлишу и подржали 
акцију помоћи пензионерима и 
социјално угроженим мештани-
ма. Такође, представници Града 
присуствовали су презентацији 
пољопривредних машина, у ок-
виру пројекта опремања средњих 
пољопривредних школа. 

90. баЧки ПеТровац
ОБИЛАЗАК СУГРАЂАНА

Савет за безбедност саобраћаја, 
на челу са председницом Општи-
не Јасном Шпрох, организовао је 
обуку за правилну употребу де-
чијих ауто-седишта. Чланови ОО 
обишли су суграђане и уручили им 
пакете, купљене из личних дона-
ција активиста странке.

91. баЧка ТоПоЛа
ПРАЗНИчНИ ПАКЕТИ

Чланови ОО СНС обезбедили 
су 600 новогодишњих пакетића 
за децу и 600 пакета за социјално 
угрожене суграђане.

92. аПаТин
чИшћЕњЕ СНЕГА

Активисти ОО, захваљујући 
донацијама чланова, подели-
ли су пакетиће за децу свих 
чланова странке. Зимска служ-
ба спремно је дочекала снег 
и очистила саобраћајнице, а 
активисти ОО очистили снег 
са тротоара, прилаза школама, 
вртићима и удружењима пензи-
онера.

82. СоМбор

ПРИЈЕм ГРАЂАНА

Градоначелник Антонио 
Ратковић посетио је рекон-
струисану спортску амбуланту, 
у оквиру хале „Мостонга“. У 
оквиру пројекта „Зелена Ср-
бија“, посађено је 10 садница 
јавора у Блоку 82, а обновљени 
су и ветрозаштитни појасеви у 
Чонопљи и Алекси Шантићу. 
ЈКП „Чистоћа“ добило је нову 
хладњачу за анимални отпад. 
Радови на партерном уређењу 
атријума зграде Жупаније завр-
шени су пре рока. Град је сред-
ства од новогодишњег програ-
ма преусмерио на куповину 500 
пакетића деци из осетљивих 
група. Градоначелник Ратко-

вић и заменица Љиљана Тица 
одржали су пријем грађана. 
Захваљујући сарадњи Града и 
Пољопривредне службе, Општа 
болница добила је монитор и 
ЕКГ апарат за ковид одељење. 
Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и 
саобраћај финансира изградњу 
кружног тока на раскрсници 
улица Првомајски булевар, 
Сонћански пут и Дубровачке, 
и постављање семафора на 
раскрсници Милете Протића и 
Грује Дедића. Активисти МО 
Светозар Милетић делили су 
„СНС Информатор“ и разгова-
рали са грађанима.

83. МаЛи иђош

ДОБРОВОЉНО ДАВАњЕ КРВИ

Чланови ОО подржали су ак-
цију добровољног давања крви. 
На иницијативу ОО, објављене 
су новине поводом годишњице 
села. Наши активисти телефон-
ски су честитали члановима и 

симпатизерима Аранђеловдан 
и Светог Николу. Подељени 
су пакетићи малишанима из 
најугроженијих породица, а 
суграђанима календари и стра-
начки материјал.

89. ПанЧево
НОВА 
ПОСЛОВНА 
ЗОНА
Град Панчево припре-

ма нову пословну зону на 
55 хектара, која ће бити 
понуђена инвеститорима. 
Издвојена су средства за 
субвенције за самозапошља-
вање и реконструкцију дела 
градског парка. ЈКП „Зеле-
нило“ сваке године спрово-
ди акцију „Спасимо јелку са 
кореном“. Приводе се крају 
радови на реконструкцији 
улица. Захваљујући јавно-
приватном партнерству, ре-
конструисано је више од 30 
километара путева. Град је 
расписао конкурс за доде-
лу средстава за самосталне 
уметнике и ангажује герон-
тодомаћице за бригу о ста-
рим и социјално угроженим 
грађанима.

ИНТЕНЗИВАН РАЗВОЈ У ПОСЛЕДњИх шЕСТ ГОДИНА

Активисти ГО СНС 
организовали су низ 
акција и захвалили се 
грађанима на подр-
шци председнику 
Александру Вучићу и 
СНС-у. Поред тради-
ционалне поделе но-

вогодишњег материја-
ла, активисти ГО су, 
од личних средстава, 
обезбедили пакетиће 
за децу из социјално уг-
рожених породица, као 
и саднице јелки, које су 
посадили у централним 
деловима приградских 
општина. Омладина ГО 

одазвала се позиву Ин-
ститута за трансфузију 
крви Србије и прикупљено 
је више од 100 јединица 
крви. Такође, омладинци 
су донирали стару ћебад и 
храну за псе азилима у Ра-
ковици, Земуну и Палилу-

ли. Члан Председништва СНС 
Александар Јовичић упитао је 
на конференцији за новинаре, 
када Драган Ђилас намерава да 
се повуче из политичког живо-
та, јер постоје докази да његов 
брат Гојко Ђилас поседује 36 
некретнина у Београду. Шеф 
одборничке групе СНС Алексан-
дар Мирковић и члан ГО Сла-
вко Гак подсетили су грађане 
да се Београд од 2014. године 
уређује, развија и гради, да су 
реконструисане улице Војводе 
Степе, Рузвелтова, 27. марта, 
изграђене болнице у Батајници 
и Крушевцу, да је у току обнова 
Клинике за инфективне болести 
и Клиничког центра Србије, као 
и изградња Дома здравља у Бор-
чи. Подсетили су и да су, упркос 
затеченом дугу од 1,2 милијарде 
евра, покренути бројни пројекти 
и да је у обнову и изградњу шко-
ла и вртића уложено више од 
три милијарде динара.

93. београд

ПАкетићи зА мАлишАне

сАдњА јелки

АкцијА доброВољног дАВАњА крВи

АктиВисти го у Посети Азилу зА Псе
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СНС ПАНОРАМА

101. звездара
НОВЕ САДНИЦЕ ДРВЕћА

Активисти ОО садили су стабла 
на више локација. За Ружицу Ка-
вају обезбеђене су намирнице и 
инвалидска колица, за Срђана Јан-
ковића клима уређај за грејање, а 
за Снежану Милошевић лекови и 
воће, из личних средстава члано-
ва ОО. Активисти су Азилу за псе 
у Борчи поклонили 30 килограма 
хране за животиње. Омладина ОО 
обишла је суграђане и делила ка-
лендаре и промотивни материјал. 
Општина је обезбедила пакетиће 
за децу до седам година и за па-
цијенте Болнице „Олга Дедијер“, 
а поделила је и 35 таблета учени-
цима ромске националности. Ор-
ганизован је Новогодишњи базар. 
Волонтерски сервис ГО Звездара 
организовао је продају предмета 
насталих на креативним радио-
ницама, са циљем помоћи тешко 
болесном Јасмину (3). Општина је 
обезбедила емитовање представе 
„Сама је тражила“ и потписала Па-
риску декларацију, обавезујући се 
да појача напоре у борби против 
ХИВ-а. У сарадњи са друштвено 
одговорним фирмама, донирана 
је храна, воће, сокови и вода за-
посленима у ковид амбулантама. 
Дезинфиковане су све стамбене 
заједнице. Заменик градоначе-
лника, председници општина 
Звездара и Гроцка и директор Бе-
оград пута присуствовали су отва-
рању саобраћајнице која повезује 
Звездару и Гроцку.

102. МЛаденовац
СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
СТУДЕНТЕ

Постављен је дигитални бр-
зински дисплеј у зони још једне 
школе. И ове године, додељени 
су уговори о стипендирању нај-
бољих студената. Изграђен је тро-
тоар у Улици Славка Манојловића 
и реконструисане пешачке стазе у 
насељу Тозино воће. Настављена 
је изградња гасне мреже. Пово-
дом Међународног дана особа са 
инвалидитетом, организоване су 
посете суграђанима и уручење по-
клона. Организовано је и више ак-
ција уређења зелених површина.

103. нови београд
ПРИЈЕм ГРАЂАНА

На иницијативу ОО, попра-
вљене су парковске клупе на 
Бежанијској коси. Организован 
је пријем грађана у страначким 
просторијама.

104. обреновац
ОТВОРЕНА СТАРА БАњА

У току је асфалтирање Индус-
тријске улице, а у плану је и об-
нова 13 саобраћајница. Отворен 
је реконструисани објекат Стара 
бања. На територији МЗ Кртинска 
ради се канализациона мрежа и 
очекује се 168 нових прикључака. 
Започета је изградња постројења 
за одсумпоравање на „ТЕНТ Б“, 
а у плану су радови на фекалној 
црпној станици за слив Барич-

ке реке и на комплетној путној 
инфраструктури у Кртинској и 
Уровцима. Завршава се изградња 
школе у Звечкој. Савет за кому-
нални ред уређује јавне површине 
у Улици Вука Караџића. Јесења 
садња започета је на више лока-
ција у насељу Дудови. Обновљена 
је башта на простору заштићеног 
природног добра „Јозића колиба“. 
Настављено је уклањање дивљих 
депонија.

105. СавСки венац
ПАКЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНЕ СУГРАЂАНЕ

Подељени су новогодишњи па-
кетићи за малишане и заштитне 
маске за ученике основних школа. 
На иницијативу грађана, започета 
је реконструкција дела улица Шо-
лина, Мајора Јагодића и Владими-
ра Гаћиновића. ГО Савски венац, 
у сарадњи са Комесаријатом за 
избеглице и миграције, поделила 
је пакете помоћи социјално угро-
женим породицама избеглица и 
интерно расељених лица. Грађа-
нима су уручени ваучери у оквиру 
акције „Нај зелено“. Функционери 
ОО, из личних средстава, обезбе-
дили су огрев за више угрожених 
породица.

106. СоПоТ
ОГРАЂЕН ТЕРЕН ЗА ВЕЛИКИ 
ФУДБАЛ

Активисти ОО уредили су дво-
риште у основној школи. У су-
срет празницима, посађена је и 
окићена јелка у парку. Ограђен 
је фудбалски терен у Стојнику. У 
току је насипање Сењске улице.

107. СТари град
ПАСАРЕЛА ОПЕТ СИЈА, 
ОчИшћЕНА ДЕПОНИЈА

На иницијативу Старограђа-
на и ГО Стари град, започето је 
уклањање дивље депоније код 
Бетон хале. Екипе ЈКП „Градска 
чистоћа“ уклониле су шут и от-
пад поред приобаља Саве, чиме је 
коначно уклоњена депонија испод 
Пасареле, од Бетон хале до Бео-
градске тврђаве и тунела некада-
шње пруге на Пристаништу.

108. СурЧин
НАГРАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ДОмУ ЗДРАВЉА

На иницијативу председника 
Стевана Шуше, награђени су сви 
запослени у Здравственој станици 
Сурчин. Заменик градоначелника 
Горан Весић обишао је нови вртић 
„Паун“ и уручио књиге за његову 
библиотеку. У оквиру пројекта 
„Зелена Србија“, засађен је дрво-
ред у близини новог вртића. Чла-
нови Уније омладине разговарали 
су са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“, а најугроженијим 

суграђанима односили су пакете 
са храном, гардеробом и сред-
ствима за хигијену, обезбеђене из 
личних средстава чланова.

110. Чукарица
ГРАЂЕВИНСКИ мАТЕРИЈАЛ 
ЗА ИЗБЕГЛЕ И ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНЕ

Асфалтиран је коловоз у Улици 
Рада Драинца у Жаркову, а при 
крају је уређење Улице Владимира 
Дујића. Уз постављање новог ас-
фалта и санацију тротоара са обе 
стране улице, мењају се шахтови и 
сливници. И ове године, ГО Чука-
рица, у сарадњи са Комесаријатом 
за избеглице и миграције, обезбе-
дила је грађевински материјал за 
избегла и интерно расељена лица.

94. барајево

ОГРЕВ ЗА ПОРОДИЦУ НЕДЕЉКОВИћ

Активисти ОО обишли су по-
родицу Недељковић из Гунцата 
и донирали огрев за зиму, а са 
комшијама су попричали о про-
блемима у овом насељу. Пово-
дом Међународног дана особа 

са инвалидитетом, посетили су 
неколико породица. Почело је 
постављање дечијих игралишта 
у Баћевцу и Шиљаковцу. Завр-
шена је реконструкција зграде 
ЈП „Пошта“.

97. воЖдовац

РАчУНАРИ ЗА НАЈБОЉЕ 
СТУДЕНТЕ И УчЕНИКЕ

Председница Општине Ива-
на Томић Илић уручила је лап-
топове најбољим студентима 
и ђацима генерације. Чланови 
Савета младих поделили су 
пакетиће штићеницима Дома 
„Јован Јовановић Змај“. Започ-
ела је реконструкција и проши-
рење Улице Саве Машковића. 

Активисти МО Кумодраж 2 
донирали су одећу Свратишту, 
а активисти МО Рипањ поса-
дили су саднице јасена испред  
Дома културе. Активисти ОО 
поделили су индустријску со за 
чишћење снега. Омладина ОО 
прикључила се акцији поделе 
новогодишњег материјала.

95. гроцка

хУмАНОСТ НА ДЕЛУ

У току је изградња са-
обраћајнице којом ће се смањи-
ти оптерећење Смедеревског 
пута. Општина је и ове године 
обрадовала најмлађе суграђа-
не пакетићима. Председник ГО 
Драган Пантелић представио је 
резултате анкете током које су 
суграђани својим предлозима 
учествовали у изради буџета 
за 2021. годину. Општина је 
породици Мијалковић покло-
нила опрему за бебе. Омладин-
ци ОО садили су дрвеће у дво-
ришту ОШ „Илија Гарашанин“ 
и у порти цркве Свете Тројице. 

Млади напредњаци уручили су 
пакете са намирницама и сред-
ствима за хигијену суграђани-
ма са инвалидитетом. Такође, 
за децу у Звечанској улици 
донирали су одећу, средства 
за хигијену и слаткише. Акти-
висти МО Болеч, Калуђерица, 
Лештане, Гроцка, Заклопача и 
Пударци подржали су акцију 
поделе дрва социјално угроже-
ним породицама и учествова-
ли су и у хуманитарној акцији 
„Чеп за хендикеп“. Све дона-
ције обезбеђене СУ из личних 
средстава.

99. зеМун

КОВИД БОЛНИЦА У БАТАЈНИЦИ
У Батајници је изграђена 

Ковид болница на 18.000 ква-
драта, са 250 кревета интен-
зивне и 680 полуинтензивне 
неге. Асфалтирана је Шангајска 
улица у Батајници, а насеље 
Шангај очекује реконструкција 
водоводне мреже, проширење 
Батајничког друма, изградња 
интермодалног терминала са 
логистичким центром, дела 
брзе пруге и пружног прелаза. 
Реконструише се аутобуска 
окретница у Бачкој улици. Ре-
конструисане су Лагумска и 

Доситејева улица. Почела је из-
градња надвожњака у Батајни-
ци и канализације и водовода у 
Добановачкој и Добровољачкој 
улици, а креће и реконструк-
ција Новоградске улице. По-
дељено је 570 садница белог 
јасена. Активисти ОО посети-
ли су особе са инвалидитетом, 
породице са више деце и оне 
слабијег материјалног стања, и 
уручили им намирнице, сред-
ства за хигијену, гардеробу и 
обућу. Обезбедили смо паке-
тиће за малишане.

96. Лазаревац
ЗАВРшНИ РАДОВИ 
НА ФИСКУЛТУРНОЈ 
САЛИ

У току је поплочавање Трга ис-
под Рударске чесме и завршавају 
се радови на фискултурној сали 
школе у Рудовцима. Свечаним 
полагањем венаца, обележена је 
годишњица Колубарске битке. Ак-
тивисти ОО покренули су акцију 
кићења новогодишњих јелки.

98. враЧар

НОВОГОДИшњИ 
ПАКЕТИћИ

Заменик градоначелника Горан 
Весић, градски секретар Ната-
ша Станисављевић и председник 
Општине Милан А. Недељковић 
отворили су привремено прихва-

тилиште у Сазоновој улици, а план 
је да се ускоро реконструише овај 
објекат. Дејан Рибаћ и Никола Је-
ленковић  поделили су пакетиће 
најмлађим Врачарцима.

109. ПаЛиЛуЛа

ПОДЕЛА 
КОЛИЦА ЗА 
БЕБЕ

Општина, на челу са Алек-
сандром Јовичићем, уредила 
је међублоковски простор у 
Улици Миладина Зарића у 
Борчи, а у складу са епиде-
миолошком ситуацијом орга-
низована је и подела колица 
за бебе у Центру за културу 
„Влада Дивљан“. Активисти 
ОО, на челу са повереницом 
Јеленом Мијатовић, поста-
вљали су нове саднице код 
Визељ парка у Борчи, делили 
новогодишњи материјал су-
грађанима на више локација, 
као и одећу и пакетиће со-
цијално угроженим породи-
цама, обезбеђене из личних 
средстава.

100. раковица

САДњА 200 СТАБАЛА

Комплетно је ре-
конструисан парк на 
Лабудовом брду, а 
током његовог от-
варања, малишане је 
посетио Деда Мраз и 
уручио им пакетиће. 
Настављено је про-
ширење Булевара 
патријарха Павла, а 
нови асфалт добили 
су Брђанска улица и 
део Јелезовачке. У 
Улици Јосипа Тела-
ревића део домаћинстава при-
кључен је на водоводну мрежу. 
Активисти ОО посадили су 
више од 200 стабала дрвећа 
на десет локација. Санирана су 
сва оштећења на згради Кана-
рево брдо 24, која је оштећена 
у пожару. Побољшана је енер-
гетска ефикасност СЦ „Рако-
вица“. Општина је обезбедила 
светлосну сигнализацију за 
пољопривредна возила. Акти-
висти ОО уручили су медицин-
ским радницима у ковид амбу-

ланти на Канаревом брду при-
годне поклоне. Више социјално 
угрожених породица добило 
је намирнице и друге поклоне, 
обезбеђене из донација члано-
ва. Такође, обезбеђено је по пет 
килограма меда у кесицама за 
Сигурну кућу и Дневни центар 
за децу са сметњама у развоју. 
Чланови ОО уредили су парк у 
Улици Миле Димић, зелене по-
вршине у близини МЗ Ресник и 
МЗ Петлово брдо, као и парк у 
Кнежевачкој улици.

Поклони зА нАјмлАђе

ПоПлочАВАње тргА
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