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У ЖИЖИ

Најновији списак медијске 
компаније „US News and 

World report“ показује да се Ср-
бија, од 80 најмоћнијих држава 
на свету, налази на 44. месту 
према главном критеријуму – 
утицају државе у свету и њеној 
политичкој, економској и војној 
моћи.

Србија је заузела 44. место 
и напредовала је осам места 
у односу на прошлогодишњи 
пласман, када је била 52. најмоћ-
нија држава света. Србија је у 
извештају описана као „мала др-
жава у центру Југоисточне Евро-
пе, с богатом ратном историјом 
још од времена средњег века. 
Савремена Србија осликава 
контрадикцију модерне Европе 
- културно је богата, економски 
развијена, али је и даље вођена 
регионалним супарништвом и 
етничком тензијом“.

Србија је најбоље пласирана 
од земаља бивше Југославије, 
далеко испред Хрватске која 
се нашла на 67. месту и Слове-
није која је на 73. месту.

У извештају се наводи да је 
Америка најдоминантнија свет-
ска економска и војна сила, која 
има културни утицај на цели 
свет захваљујући својој филм-
ској, телевизијској и музичкој 
продукцији. Русија је задржала 
другу позицију, као држава са 
највећом површином на свету, а 
Кина треће место, као седиште 
најстарије цивилизације на све-
ту и држава с највећим бројем 
становника. И Немачка је задр-
жала четврту позицију, као нај-
насељенија земља ЕУ која има 
једну од најјачих светских еко-
номија и важну улогу у развоју 
друштва у целом свету. Пету 
позицију и ове године држи 
Велика Британија, а за њом сле-
де Француска, Јапан, Израел, 
Јужна Кореја, Саудијска Ара-
бија, УАЕ, Канада, Швајцарска, 
Аустралија, Турска...

СРБИЈА НА 44. 
МЕСТУ ЛИСТЕ 

НАЈМОћНИЈИХ 
ЗЕМАЉА СВЕТАЈЕРУСАЛИМ

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУчИћ УчЕСТВОВАО ЈЕ НА ПЕТОМ СВЕТСКОМ фОРУМУ О ХОЛОКАУСТУ

ПОСЕБНО ПОшТОВАњЕ ЗА СРБИЈУ

СуСрет Са ИзраелСкИм предСеднИком 
рувеном рИвлИном

Са шпанСкИм краљем ФелИпеом шеСтИм

разговор Са ИзраелСкИм премИјером БењамИном 
нетанјахуом И предСеднИком европСког Савета 

шарлом мИшелом

Срдачан СуСрет Са потпредСеднИком Сад 
мајком пенСом

домаћИнИ Су на зИдИнама јеруСалИма пројектовалИ 
троБојку СрБИје

У М е м о р и ј а л н о м 
центру Холока-
уста „Јад Вашем“, 

одржан је Пети светски 
форум о Холокаусту 
„Сећање на Холокауст, 
борба против антисеми-
тизма“, који је организо-
вао председник Израела 
Рувен Ривлин.

Међу четрдесетак свет-
ских државника, у Јеруса-
лиму је био и председник 
Србије Александар Вучић, 
који је разговараo са до-
маћинима, израелским 
председником и премије-
ром Рувеном Ривлином и 
Бењамином Нетанјахуом, 
али и са председницима 
и премијерима многих зе-
маља: са председником 
Русије Владимиром Пути-
ном, Француске Емануе-
лом Макроном, Молдавије 
Игором Додоном, Црне 
Горе Милом Ђукановићем, 
Европског савета Шарлом 
Мишелом, Јерменије Арме-
ном Саркисијаном, Кипра 
Никосем Анастасијадесом, 
Грчке Прокописом Павло-
полусом, Бугарске Руменом 
Радевим, са премијером 
Чешке Андрејем Бабишем, 
шпанским краљем Фелипе-
ом Шестим, потпредседни-
ком САД Мајком Пенсом...

„Ово су места на који-
ма искористите прилику 
да разговарате са људи-
ма који су важни за нашу 
земљу и огромна је част 
бити овде. Вредности на-
цизма и фашизма не смеју 
никада да буду део вред-
ности било којег друштва 
и треба се борити против 
сваке врсте једностра-
ности и мржње. Имао сам 
част да представљам Ср-
бију на важном догађају 
обележавања уласка Цр-
вене армије у Аушвиц и 

де факто победе над фа-
шизмом, као и обележа-
вању тешких и ужасних 
година Холокауста. Сви 
смо били поносни на уг-
лед који наша земља има 
у Израелу и на пошто-
вање које смо добили од 
председника Ривлина и 
премијера Нетанјахуа“, 
рекао је председник Ву-
чић.

Према његовим ре-
чима, Србија је посебно 
поштовање добила од 
израелске јавности јер 
су и обични људи ви-
дели вести о застави са 
Давидовом звездом која 
је постављена на згради 
Председништва Србије.

„Сви су то коментариса-
ли и говорили хвала, хва-
ла, ми то нећемо забора-
вити. Тешко да смо могли 
нешто боље да урадимо 
за боље упознавање тих 
људи са Србијом“, напо-
менуо је Вучић.

Председник Србије ре-
као је да се потпредсед-
нику САД Мајку Пенсу 
захвалио на ангажма-
ну САД и позвао га да, 
заједно са председником 
Доналдом Трампом, по-
сети Србију.

„Захвалио сам се за 
ангажман, рекао сам му 
да сам разговарао са 
саветником за нацио-
налну безбедност пред-
седника САД Робертом 
О‘Брајаном, да ћу се су-
тра видети са специјал-
ним изаслаником пред-
седника САД за дијалог 
Београда и Приштине 
Ричардом Гренелом, да 
су у току разговори око 
различитих тема везаних 
и за КиМ и за регион и 
да очекујемо и његову 
посету и посету Трампа 
Србији“, рекао је пред-
седник Вучић.

предСеднИк алекСандар вучИћ положИо је венац 
у знак Сећања на жртве холокауСта
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- У новембру Србија је имала највиши раст 
у Европи од шест одсто, а 2019. годину 
завршила је са растом од четири одсто. Према 
прелиминарним подацима, ниво инвестиција 
у Србији је 3,8 милијарди. То је много више 
него у свим чланицама западнобалканске 
шесторке

»

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ ДРЖАВЕ У НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА

програм „СрБИја 2025”
14 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ЗА 
БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА

ПРОСЕчНА ПЛАТА 900 ЕВРА ПРОСЕчНА ПЕНЗИЈА 430 - 440 ЕВРА

Председник Србије Александар 
Вучић и премијерка Ана Брна-

бић представили су програм „Србија 
2025“, који садржи план инвести-
ционих пројеката за развој земље у 
наредних пет година. У пројекте ће 
бити уложено скоро 14 милијарди 
евра, из буџета и кредита међуна-
родних финансијских институција. 

Председник Вучић обећао је да ће, 
ако све реформе буду спроведене 
2025. године, просечна плата бити 
900 евра, а просечна пензија између 
430 и 440 евра. Истакао је да су мла-
ди приоритет и да ће 700 милиона 
евра бити уложено у то да они оста-
ну у земљи. Ниједан од ових пројека-
та, како су нагласили, неће угрозити 

макроекономску стабилност. Влада 
ће формирати тело које ће вршити 
надзор над сваким пројектом, како 
би се знало где новац одлази. Кључ-
не тачке плана за будућност су реги-
онално повезивање, продубљивање 
финансијског тржишта, реформа об-
разовања, оснаживање јавних преду-
зећа и одржива економија.

Иницијатива „мини Шенген“ смањиће трош-
кове пословања и повећати конкурентност. 
Њена пуна имплементација могла би да дове-
де до повећања раста између 0,5 до 0,7 одсто.

Србији је потребан либералнији правни 
оквир који ће омогућити више новца у еко-
номији. Потребна је и измена Закона о девиз-
ном пословању.

РЕГИОНАЛНО 
ПОВЕЗИВАЊЕ

РЕФОРМА 
ОБРАЗОВАЊА

Једна од кључних тачака је реформа обра-
зовања. Много тога је урађено, оформљен је 
Фонд за науку, уведено је дуално образовање. 
План је да се још снажније настави са рефор-
мама образовања како би Србија постала ли-
дер у четвртој индустријској револуцији. У 
развој вештачке интелигенције биће уложено 
90 милиона евра, а планира се и увођење ду-
алног образовања на факултетима.

Пред нама је борба за младе бра-
чне парове да лакше стекну кров 
над главом, да раније почну да раде, 
да раније добијају децу. Радиће се 
посебни програми за младе брачне 
парове и за то ће се из буџета до-
датно издвојити 500 милиона евра. 
Биће издвојено и 200 милиона евра 
за повећање финансијских давања 

за новорођену децу, субвенцио-
нисање вртића, за биомедицински 
потпомогнуту оплодњу, саветова-
лишни рад када је реч о репродук-
тивном здрављу младих, затим за 
заштиту и превенцију деце оболеле 
од аутизма и помоћ мајкама у сва-
ком погледу приликом трудноће и 
рађања деце.

ПУТЕВИ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВСТВО

ТУРИЗАМ И СПОРТ

КОСОВО И МЕТОХИЈА, 
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА
Веома важна ствар је повећање 

плата и пензија, и све будуће рефор-
ме неће погодити грађане, већ вла-
ду и директоре. План је да на крају 
2025. године у Србији просечна пла-

та износи 900 евра, а да просечна 
пензија у Србији буде између 430 и 
440 евра. Курс динара биће стаби-
лан, између 117 и 120 динара у одно-
су на евро.

Више од пет милијарди евра 
биће уложено у путну инфра-
структуру. За три године биће за-
вршен Моравски коридор, а један 
од важнијих пројеката је и деони-
ца „Вожд Карађорђе“, за шта је 
већ обезбеђено 100 милиона евра. 
У железничку инфраструктуру 
биће уложено нешто више од 3,5 
милијарди, а ту је урачуната и из-
градња метроа у Београду (око 1,3 

милијарди). За улагања у водни 
саобраћај биће обезбеђено 274 
милиона евра, од чега највише за 
улагање у проширење луке Пра-
хово, Богојево, у Сремској Мит-
ровици, затим за изградњу нове 
луке у Београду, додатна улагања 
у Луку Нови Сад, у луку у Смеде-
реву... Биће обезбеђена средства 
и за наставак развоја ваздушног 
саобраћаја.

У пољопривред-
ну инфраструктуру 
биће уложено 300 
додатних милиона 
евра мимо буџета, 
а новац ће највише 
ићи за наводња-

вање - 86 милиона 
евра, затим 70 ми-
лиона за комаса-
цију, 50 милиона 
евра за тракторе 
за пољопривред-
нике...

Канцеларија за Косо-
во и Метохију добиће 
додатних 150 милиона 
евра, а додатна средства 
намењена су инфра-
структурним пројекти-
ма. Додатних 100 мили-
она евра предвиђено је и 
за сарадњу са Републи-

ком Српском. Обавеза 
Србије је да, због нешто 
лакше ситуације и много 
већег нивоа инвести-
ција, помогне Српској 
и њеном повезивању 
са матицом, не угрожа-
вајући територијални 
интегритет БиХ.

За улагање у 
инфраструктуру у 
области туризма 
биће издвојено 
200 милиона евра 
- за бање, спортске 
центре, планинске 
ски центре, архео-
лошке локалитете. 
Велики новац биће 
уложен у спортску 
инфраструктуру, 
јер је она тесно по-
везана са туризмом 
(изградња кошар-

кашких и фудбал-
ских терена на Див-
чибарама, довела 
је више туриста на 
ту планину). Пред 
нама је реализација 
пројеката изградње 
националног ста-
диона у Београду, 
градских стадиона 
у Суботици, Ле-
сковцу, Зајечару, 
Краљеву, Лозници, 
Крушевцу, Врању, 
Новом Пазару.

У наредном периоду у српско здравство биће уложено додатних 600 ми-
лиона евра.

ДА МЛАДИ ОСТАНУ У СРБИЈИ

предСеднИк алекСандар вучИћ И премИјерка ана БрнаБИћ



СНС ИНФОРМАТОР 81/2020  |  76 |  СНС ИНФОРМАТОР 81/2020

... клауС шваБ, оСнИвач СветСког 
економСког Форума

... анджеј дуда, предСеднИк пољСке

... роБерт о Брајан, СаветнИк за 
нацИоналну БезБедноСт Сад

... армен СаркИСИјан, предСеднИк јерменИје
... урСула Фон дер лајен, предСеднИца 

европСке комИСИје
... калдун ал муБарак, ИзвршнИ дИректор 

компанИје „муБадала“

... Сума чакраБартИ, предСеднИк европСке 
Банке за оБнову И развој

... андреј пленковИћ, премИјер хрватСке

Председник Србије 
Александар Вучић бо-
равиo je, шесту годи-

ну заредом, на Светском еко-
номском форуму у Давосу, 
где је имао и низ билатерал-
них састанака са светским 
званичницима, политичким 
лидерима, представницима 
великих компанија и финан-
сијских институција.

Председник Србије при-
суствовао је церемонији 
званичног отварања Фору-
ма и излагању председнице 
Европске комисије Урсуле 
фон дер Лајен, поред које 
је и седео на скупу, као и 

састанку на којем је гово-
рио председник Сједињених 
Америчких Држава Доналд 
Трамп.

„Давос је одлично место 
где за кратко време може 
много да се чује и да се 
остваре важни контакти у 
корист Србије. За Србију је 
веома важно да будемо у 
Давосу и да будемо добро 
представљени. Овде има-
мо прилику да говоримо о 
нашем инвестиционом ам-
бијенту, о резултатима које 
смо постигли, о једној од 
највиших стопа раста у це-
лој Европи и да позовемо 
привреднике да инвести-
рају у Србији, да поправимо 
стандард и квалитет живо-
та наших грађана“, навео је 

председник Вучић.
Другог дана боравка, пред 

почетак панела „Дипломат-
ски дијалог на тему Западног 
Балкана“, председник Вучић 
састао се са председником 
Владе Хрватске Андрејем 
Пленковићем, а на маргина-
ма Форума састао се са са-
ветником за националну без-
бедност председника САД 
Робертом О`Брајаном.

„Имали смо отворен, ис-
крен и веома пријатељски 
разговор. Рекао сам му да смо 
ми једина земља, не само у 
нашем региону, већ у ширем 
окружењу, која је подржава-
ла избор председника Трам-
па и да бисмо много волели 
да га угостимо у Београду, 
као и господина О`Брајана. 

Разговарали смо о америчко-
српским односима. За Србију 
су веома важни односи са 
најмоћнијом земљом света. 
Примећујемо разлику у одно-
су на претходне администра-
ције, јер сада показују пошто-
вање према Србији. Саветник 
О`Брајан говорио је уважа-
вајућим тоном о нашој земљи 
и нашем народу и изразио 
је спремност да сарађујемо 
у свим важним питањима“, 
изјавио је председник Вучић 
након овог састанка.

На радном ручку на тему 
„Генерисање раста за Цен-
тралну и Источну Европу“, 
председник Србије разго-
варао је са председницима 
Пољске и Литваније, Ан-
джејем Дудом и Гитанасом 

Науседом, а састао се и са 
председником Европске бан-
ке за обнову и развој Сумом 
Чакрабартијем.

„Што се тиче економије, 
Србији су сви честитали, и 
људи из Европске банке за 
обнову и развој. Нису има-
ли примедбе што се српске 
економије тиче. Председник 
ЕБРД Чакрабарти рекао је 
да је ово рекордна година 
за Србију. Говорио сам о на-
шим плановима и преласку 
са школског на радни ниво, 
да нам је потребно више ду-
алног образовања да се при-
премимо за будућност. Гово-
рио сам о одливу мозгова и 
како нам се жури да повећа-
мо плате, да бисмо могли да 
сачувамо људе да остану у 

Србији. Говорили смо и о ев-
ропском путу Србије, која је 
већ 20 година на том путу, и 
да нам је потребно да нам се 
каже шта је њихова одлука, 
хоће ли нам дати могућност 
чланства у ЕУ“, објаснио је 
председник Вучић.

Према његовим речима, 
ни после бројних разговора 
са европским лидерима није 
добио директне одговоре 
на питање да ли ће Србији 
дати могућност чланства у 
ЕУ, ако компромисним путем 
реши проблем КиМ. На па-
нелу „Дипломатски дијалог 
на тему Западног Балкана“, 
како каже, у фокусу су биле 
три тачке: нова европска ме-
тодологија, када ће Северна 
Македонија и Албанија да 

добију отварање поглавља 
и промоција идеје Западног 
Балкана у ЕУ на самиту у 
Загребу у мају.

Председник Вучић каже 
да се на панелу говорило 
и о еврпском путу Србије. 
Поручио је да Србија свака-
ко јесте на европском путу 
и да то морамо да будемо, 
али не зато што волимо не-
ког или не, него зато што је 
наша економија већ веома 
зависна од европске. Иста-
као је да српска економија 
зависи од немачке еконо-
мије и инвестиција, као и то 
да му је драго што се немач-
ка економија опоравља и 
расте, пошто ће то додатно 
повећати и наш економски 
раст. Немачке фирме већ 

запошљавају 65.000 људи 
у Србији, како каже, а тр-
говинска размена Србије и 
Немачке је вредна око 5,5 
милијарди евра.

„У више наврата, после 
разговора са појединим при-
вредницима у Давосу, кас-
није је дошло до тога да се 
направе неки послови. Ово је 
одлична прилика да попра-
вите позицију своје државе“, 
рекао је председник Вучић, 
и приметио да су ове године 
на Форуму доминирале теме 
здравства и климатских про-
мена, те да здравство постаје 
једна од најважнијих тема, 
јер је то област са неодржи-
вим улагањима, а минимал-
ним плаћањима, у којој пред-
стоје нови изазови.

ДОБРО СМО ПРЕДСТАВИЛИ СРБИЈУ И ПОЗВАЛИ ПРИВРЕДНИКЕ ДА ИНВЕСТИРАЈУ У НАшОЈ ЗЕМЉИ

СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМДАВОС 2020.

предСеднИк СрБИје Имао је Бројне 
СаСтанке Са СветСкИм званИчнИцИма: 

алекСандар вучИћ И Берге Бренде, 
предСеднИк СветСког економСког Форума
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Министар пољопри-
вреде и члан Пред-
седништва СНС Бра-

нислав Недимовић каже да 
су Србија данас и Србија пре 
седам година две дијамет-
рално супротне приче - са 
ивице банкрота и тоталног 
посрнућа стигли смо до ос-
вајања врха у стопи економ-
ског раста какав ретко која 
земља бележи у Европи, па и 
свету. 

- Без лажне скромности, 
велико признање и захвал-
ност дугујемо председнику 
Вучићу, чијом смо енормном 
енергијом и посвећеношћу 
стигли до тог успеха. Дуг 
је пут пред нама, чека нас 
много рада. Ипак, ако смо 
успели да неколико година 
заредом бележимо врхун-
ске економске и привредне 
резултате, обезбедимо про-
сечну плату од 500 евра, 
будемо проглашени за једну 
од најпривлачнијих дести-
нација за инвеститоре, не 
видим разлог да не оствари-
мо нове циљеве и да грађа-
ни Србије не остваре исто-
ријски сан и просечну плату 
од 900 евра у наредних пет 
година.

често сте на терену, 
обилазите газдинства, 
разговарате са пољопри-
вредницима. шта они 
кажу? Да ли су задовољ-
ни мерама које спроводи 
држава?
- Верујем да су у доброј 

мери задовољни. Нарав-
но, увек има простора за 
унапређење и увек мора и 
може боље. Управо због тога 
сам разговарао са мештани-
ма више од 250 села у прет-
ходна два и по месеца. Једи-

но кроз разговор са људима 
можете да стекнете реалну 
слику шта народ сматра да је 
добро, а шта треба измени-
ти. Задатак свих нас је да 

обезбедимо квалитетан жи-
вот и веру у заједнички циљ, 
бољи живот, бољу Србију.

Где се домаћа пољопри-
вреда налази у односу на 
земље у окружењу?
- Имајући у виду распо-

ложиве природне ресурсе, 
пре свега пољопривредно 
земљиште, Србија је во-
дећа земља у региону. Ср-
бија остварује суфицит у 
размени пољопривредно-
прехрамбених производа 

већи од милијарду евра 
и са земљама окружења 
(потписницама ЦEФTA спо-
разума) и са ЕУ и осталим 
земљама. Имамо и спора-

зуме о слободној трговини 
са Руском Федерацијом и 
ЕАЕУ, затим споразум са 
Турском, Кином... Обезбе-
дили смо приступ тржишти-
ма са више од две милијар-
де потрошача. С обзиром на 
потенцијале и стратешки 
положај, Србија има добре 
услове и за повољно пози-
ционирање у овом делу Ев-
ропе након приступа ЕУ.

Које све олакшице могу 
да користе пољопри-
вредни произвођачи у 
2020. години?
- Уредбом о расподели 

подстицаја у пољопривреди 
и руралном развоју у 2020. 
години увећани су износи за 
поједина директна плаћања. 
Подстицаји за приплодне 
товне краве повећани су са 
досадашњих 25.000 динара 
на 40.000 динара по грлу, 
док су подстицаји за краве 
дојиље повећани са 30.000 
динара на 40.000 динара по 
грлу. Такође, плаћања су по-
већана и за органску произ-
водњу (чак су 400 одсто већа 
од плаћања у конвенцио-
налној биљној производњи, 
док је плаћање у органском 

СРПСКА ХРАНА МОЖЕ ДА СТИГНЕ ДО ДВЕ МИЛИЈАРДЕ КУПАЦА

сточарству 40 одсто веће од 
плаћања у конвенционалном 
сточарству).

Да ли су неки пољопри-
вредници посебно по-
влашћени?
- Сва регистрована пољопри-

вредна газдинства, која ис-
пуњавају законске услове, могу 
да остваре права на подстицаје. 
Пољопривредници који послују 
у подручјима са отежаним ус-
ловима рада, остварују олак-
шан третман у погледу права 
на подстицаје и виши ниво 
подршке. Тако могу да добију 
и до 65 одсто повраћаја уло-
женог новца. Примера ради, 
пољопривредници у подручји-
ма са отежаним условима рада 
остварују олакшице у погледу 
минималних количина преда-
тог крављег млека по кварталу 
(1.500 литара, за разлику од 
3.000 литара у осталим под-
ручјима за остваривање права 
на премију за млеко). За ове 
кориснике примењује се и нижа 

каматна стопа на кредите. Ту су 
директна плаћања, кредитна 
подршка, ИПАРД мере...

Колико се обрадивих по-
вршина у Србији не ко-
ристи? шта ћемо добити 
бесплатним уступањем 
ратарима земље која се 
годинама не обрађује?
- Интензивно радимо са 

Управом за пољопривредно 
земљиште на утврђивању по-
вршине државног пољопри-
вредног земљишта које се не 
користи. Тако је током 2019. 
Управа понудила више од 
2.500 хектара у закуп по при-
вилегованим условима - првих 
пет година бесплатно, са оба-
везом закупца да земљиште 
рашчисти и приведе намени 
за производњу и инвестира у 
системе за наводњавање или 
подизање засада воћа и ви-
нове лозе, након чега се закуп 
продужава за још 25 година и 
плаћа цена од 10 до 60 одсто 
од просечне цене, у завис-

ности од површине.
Какав је одзив за 
коришћење суб-
венција за купо-
вину домаћих 
трактора?
- Интересовање 

пољопривредника 
за ову меру је велико и захте-
ви стижу свакодневно. Јавни 
позив за подношење захте-
ва објављен је почетком ја-
нуара, а важи до 29. маја. 
Пољопривредници најпре 
треба да набаве нови трак-
тор, региструју га, прикупе 
документацију, па тек онда 
да поднесу захтев за одобра-
вање подстицаја. С обзиром 
на процедуру, потребно је 
време како би испунили ус-
лове, па у наредном периоду 
очекујемо пристизање више 
захтева.

Које мере помоћи произ-
вођачима још планира-
те?
- У оквиру мера руралног 

развоја, спроводиће се мера 
подршке инвестицијама за 
електрификацију поља, уз 90 
одсто надокнаде трошкова 
инвестиције. Набавка нових 
трактора склопљених у Ср-
бији је већ у току. Такође, 
повећана је подршка инвес-
тицијама у секторима вина 
и јаких алкохолних пића. 
Повећани су износи и за 
плаћање по грлу за квалитет-
не приплодне товне краве и 
краве дојиље, као и плаћања 
по површини у органској 
биљној производњи. Када је 
реч о ИПАРД мерама, плани-
рана је акредитација Мере 7 
- диверзификација пољопри-
вредних газдинстава и развој 
пословања и Мера 9 - техни-
чка помоћ.

МЛАДИ ЖЕЛЕ ДА СЕ БАВЕ СТОчАРСТВОМ

ОЛАКшИЦЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

У 2020. години, пољопривредни-
цима су на располагању директна 
плаћања, мере руралног развоја, 
посебни подстицаји, кредитна 
подршка и ИПАРД мере. Директна 
плаћања укључују плаћања за пре-
мију за млеко, плаћања по површини 
у биљној производњи, подстицаје за 
квалитетна приплодна грла за тов, 
за краве дојиље, за краве за узгој те-
лади, као и подстицаје за кошнице 
пчела, производњу рибе и трошкове 
складиштења у јавним складишти-
ма. Кредитна подршка базира се на 
субвенционисању дела камате на 
кредите за развој сточарства, затим 
ратарства, воћарства, виноградар-
ства, повртарства и цвећарства, па 
за набавку механизације и опреме, 
набавку хране за животиње и ула-
гања у механизацију у биљној про-
изводњи. Камате за младе пољопри-
вреднике и жене као носиоце газ-
динства износе један одсто, док је 
за остале пољопривреднике камата 
три одсто. ИПАРД мере спроводе се 
кроз инвестиције у физичку имовину 
газдинстава и у физичку имовину 
која се тиче прераде и маркетинга 
пољопривредних производа и про-
извода рибарства. Могуће је оства-
рити до 60 одсто повраћаја уложе-
них средстава, а мере се кофинан-
сирају из фондова ЕУ и националног 
буџета.

Развој сточарске про-
изводње подржавамо 
кроз више мера. Први 
сет мера су директна 
плаћања. Премија за 
млеко је седам динара 
по литру, за грла која 
су предата кланици 
1.000 динара за свиње, 
2.000 динара за јарад и 
јагњад и 15.000 дина-
ра за товну јунад. Код 
унапређења генетског 
састава, подстицаји 
се крећу од 7.000 за 
овце и козе до 40.000 
динара за товне краве. 
За унапређење произ-
водње јунећег меса до-
бија се 20.000 динара 
по грлу, за унапређење производње 
меда 720 динара по кошници, а за 
рибу 10 динара по килограму. Други 

сет мера односи се на повраћај новца 
за набавку приплодних квалитетних 
грла, опреме, изградње објеката за 
смештај животиња - од 50 до 70 од-

сто на уложена сред-
ства. Трећи сет мера 
је субвенционисање 
дела камате на креди-
те за куповину прип-
лодних грла и премије 
осигурања. Имамо 
велики број корисни-
ка ових мера, посебно 
младих, што показује 
да су људи изузет-
но заинтересовани за 
унапређење сточарске 
производње. За њих су 
обезбеђена бесповрат-
на средства за отпо-
чињање производње и 
до 1,5 милиона динара. 
Сточарство се, између 
осталог, стимулише и 

путем права пречег закупа државног 
земљишта по цени значајно нижој од 
тржишне.

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИћ, 
министар пољопривреде

- Разговарао сам са мештанима више 
од 250 села у претходна два и по 
месеца. Једино кроз разговор са 
људима можете да стекнете реалну 
слику шта народ сматра да је добро, 
а шта треба изменити. Задатак свих 
нас је да обезбедимо квалитетан 
живот и веру у заједнички циљ, 
бољи живот, бољу Србију

»



СНС ИНФОРМАТОР 81/2020  |  1110  |  СНС ИНФОРМАТОР 81/2020

ЗАПРАТИ НА ИНСТАГРАМУ
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ВЕСТИ

Реконструисан је регио-
нални пут Велика Плана-

Смедеревска Паланка, на шта 
су мештани овог дела Србије 
чекали неколико деценија, а 
председник Александар Ву-
чић посетио је Смедеревску 
Паланку и рекао да је дошао 
у тај крај да покаже да држа-
ва брине о свим грађанима. 
После обиласка реконстру-
исаног пута, рекао је да није 
дошао тамо зато што је то ре-
мек-дело, којих, како је при-
метио, већ имамо у изграђе-
ним ауто-путевима, који 70 
година нису грађени.

„Дошао сам да вам кажем 
колико је важно да покаже-
мо пажњу и другачији однос 
према обичним људима, да 
су нам Велика Плана и Сме-
деревска Паланка важни ко-
лико и велики градови и да 
нам је живот обичних људи 
најважнија ствар“, поручио 
је Вучић.

У том смислу, најавио је да 
ће у наредном периоду 900 

милиона евра бити уложено 
у 5.000 километара регио-
налних и локалних путева. 
Приметио је да је пут који је 
обишао, последњи пут обно-
вљен 1983. године, и то де-
лимично.

„Било је потребно 36 го-
дина да повежемо 80.000 
становника ова два града. 

Тиме смо створили нове ус-
лове за долазак инвестито-
ра. Разговара се са корејском 
компанијом која ће, уколико 
дође у Србију, у овом крају 
отворити нових 700 радних 
места, што значи да ће 700 
породица бити обезбеђе-
но. Разговара се и са Русима 
и другим пријатељима око 

производње вагона, што би 
била нова инјекција за Сме-
деревску Паланку, али и за 
Краљево“, нагласио је пред-
седник Вучић.

Истакао је да ће се путе-
ви, водовод и канализација 
градити у сваком селу, да ће 
економска снага земље бити 
све већа, да ће бити све више 
инвеститора и да ће плате и 
пензије бити све веће. Грађа-
ни су председника дочекали 
и са транспарентима захвал-
ности, а на једном је писало 
„Чекали смо пола века, хвала 
председниче“.

Саобраћајница, коју је 
председник Вучић обишао, 
повезује Смедеревску Па-
ланку са Коридором 10. 
Укупна дужина деонице од 
Смедеревске Паланке до Ве-
лике Плане је 13,5 километа-
ра, од чега је реконструисано 
9,83 километра, а изграђен је 
и нови мост преко потока Гу-
бераш.

Компанија „Knott Autoflex 
Yug“ у Бечеју отворила 

је  нови погон, у који је ин-
вестирано 7,5 милиона евра, 
а у којем ће бити запослено 
82 радника. Свечаности је 
присуствовао и председник 
Александар Вучић, који је 
имао састанак са руковод-
ством фабрике, након чега је 
обишао главну халу фабрике 
где је разговарао са радни-
цима, као и новоотворени 
погон за топло цинковање.

„Отварање новог погона у 
Бечеју показује да они који су 
инвестирали у нашој земљи 
настављају то да раде, да су 
задовољни условима и да је 

направљен добар пословни 
амбијент у којем они могу 
даље да раде и зарађују, а 
радници да имају боља при-
мања и бољу будућност за 
своју децу“, поручио је Ву-
чић.

Председник је најавио да 
ће се радити и обилазница 
око Темерина, што ће жи-
тељима Бечеја и околине 
олакшати пут до Новог Сада, 
као и брза саобраћајница од 
Сомбора до Кикинде.

На свечаном отварању по-
гона били су и председник 
покрајинске владе Игор Ми-
ровић, председник Скупштине 
АП Војводине Иштван Пастор, 
амбасадор Немачке у Србији 
Томас Шиб, директор и сув-
ласник „Кнот Аутофлекса 
Мађарска“ Шандор Хас Сабо, 
директор „Кнот групације Не-
мачка“ Валентин Кнот и пред-
седник Општине Бечеј Драган 
Тошић.

Компанија Кнот производи 
делове за ауто-приколице, а 
у нови погон уложено је 7,5 
милиона евра, од чега је Раз-
војна банка Србије обезбеди-
ла 250.000 евра.
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НОВИ ПОГОН НЕМАчКЕ КОМПАНИЈЕ

ОТВОРЕН „ИПСИЛОН КРАК”

ЗАВРшЕН ПУТ ДО ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ

ЂАЦИ ТЕХНИчКЕ шКОЛЕ НА ОБУЦИ У „МЕИТИ”

Председник Србије Александар Ву-
чић свечано је отворио компле-

тан „Ипсилон“ крак, обилазницу око 
Суботице, дугу 24 километра, чија је 
градња започета пре скоро три де-
ценије. „Ипсилон“ крак Коридира 10 
повезао је Гранични прелаз Келебија 
са ауто-путем Хоргош-Нови Сад и 
значајно ће растеретити саобраћај 
кроз Суботицу.

„Ипсилон крак Коридора 10 
олакшаће саобраћај у Суботици и 
око Суботице, и још више ће при-
ближити Србију и Мађарску. Људи 
који живе у овоме граду неће мо-
рати више да трпе камионе који 
пролазе кроз град, неће морати 
да поправљају асфалт сваке две 
године, као до сада. Биће више 
простора за децу да се играју. 
Повезали смо се још ближе са 
северним суседом Мађарском, 
са великим и искреним прија-
тељима. После изградње пруге 
Сегедин-Суботица и Београд-
Суботица-Будимпешта, бићемо 
још боље саобраћајно повезани и на-
роди ће нам бити још ближи. У новијој 
историји, као народи, никада нисмо 
имали боље односе, а моћи ћемо да се 
додатно приближимо и штитимо вред-
ности централне Европе и баштинимо 
заједнички будућност“, рекао је пред-
седник Вучић.

Раније власти, према његовим речима, 
никада нису истински „залегле“ да раде 
на овој саобраћајници, а и оно што су и 
започеле - морало је изнова да се ради.

„Наставићемо да радимо још много 
важних ствари, а један од инвестицио-
них пројеката јесте и брза саобраћај-
ница Сомбор-Кула-Србобран-Кикинда. 
У међувремену, мора да се заврши део 

пута Бездан-Бачки Брег од 12 километа-
ра“, истакао је председник Србије.

Свечаности су присуствовали пред-
седник Скупштине АП Војводине 
Иштван Пастор, градоначелник Субо-
тице Богдан Лабан, државни секретар 
у Министарству грађевинарства Имре 
Керн, представници извођача радова и 
велики број грађана Суботице.

У фабрици „Меита Ју-
роп“ у Баричу код Об-

реновца, одржана је обука 
за новозапослене и пре-
давање за ученике обре-
новачке Техничке школе, 
којима је присуствовао 
председник Србије Алек-
сандар Вучић.

„Меита“ је у две фабрике 
у Обреновцу уложила 150 
милиона евра, а запошљава 
3.050 људи. Постоји потреба 
за новим запосленима и зато 
константно организују обуке 
за нове раднике. Фабрика 
има сарадњу са општина-
ма Обреновац, Лазаревац, 
Лајковац, Ваљево... Председ-
ник Вучић обишао је ливницу 
и погон за машинску обраду, 

после чега је разговарао са 
ученицима Техничке школе 
и пренео им да му је један 
од највећих светских лидера, 
Шимон Перез, рекао да ће 
будућност имати само они 
у чијим земљама радници 
буду учили, а ученици буду 

радили, јер другачије неће 
моћи да издрже тржиште и 
конкуренцију.

„Посебно сам срећан 
због могућности да се 
бавимо дуалним образо-
вањем и поред безброј 
отпора. Срећан сам што 

постоји овако јака и моћ-
на фабрика у Обреновцу. 
Потребни су нам добри, 
вредни радници, који су 
прошли обуке које се овде 
организују, а они ће бити 
и најплаћенији у будућ-
ности. Само рад доноси ре-
зултате, а ко мисли да ће са 
неба нешто да падне и да је 
држава ћуп из ког може да 
се вади - то не постоји“, ре-
као је председник Србије.

Компанија „Меита Јуроп“ 
производи аутомобилске де-
лове, делове мотора и опш-
тих индустријских делова. 
Прва фабрика у Баричу от-
ворена је у априлу 2017. го-
дине, а друга у јуну прошле 
године.

Специјални изасланик председ-
ника САД за КиМ Ричард Гренел 

посетио је Београд, где се састао 
са председником Србије Алексан-
дром Вучићем, а разговор је био, 
како су саговорници рекли, веома 
добар, отворен и искрен, и тицао 
се унапређења животног стандарда 
људи и бољег економског и инфра-
структурног повезивања региона.

Председник Вучић захвалио се 
Гренелу што је, уз снажну жељу да 
напредујемо у односима, разумео 
потребе Србије и оно шта грађани 
желе да виде - да је наша земља по-
штована, а не понижавана као раније. Пренео је Гренелу про-
блеме које смо имали од увођења такси на робу из централне 

Србије и подсетио га да се и председ-
ник САД Доналд Трамп много борио 
да дође до договора са Кином. Тема 
разговора било је инфраструктурно 
повезивање Београда и Пришти-
не - успостављање авио-линије, из-
градња ауто-пута и поново успоста-
вљање железничке линије.

Председник Вучић искористио је 
посету Гренела да се захвали председ-
нику Трампу на великој пажњи коју је 
посветио Србији и позвао га да посети 
Србију.

„Нигде у Европи неће га дочекати 
такво гостопримство као овде, у Ср-

бији, и то вам као одговоран човек гарантујем. Молим Вас, да то 
пренесете Вашем председнику“, пренео је Вучић Гренелу.

ИНфРАСТРУКТУРНО ПОВЕЗИВАњЕ 
БЕОГРАДА И ПРИшТИНЕ

гренел И вучИћ
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ПРИВРЕДА
ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ФИНАНСИЈЕ

Председница Народне скупштине 
Маја Гојковић боравила је у зва-

ничној посети Републици Кореји, на 
позив председника Народне скупштине 
Хи Санг Муна, са којим је разговара-
ла о јачању парламентарне сарадње и 

односа две државе, посебно у области 
економије и инвестиција. Гојковић и Хи 
Санг Мун потписали су Меморандум о 
разумевању, чиме ће сарадња добити 
нови, институционализовани облик. 
Гојковић је истакла да посета делега-
ције Скупштине Србије има историјски 
карактер јер је то прва парламентарна 
посета на овом нивоу Републици Ко-
реји.

Гувернерка Народне банке Србије 
Јоргованка Табаковић добитница је 

признања за најбољег гувернера на гло-
балном нивоу и за најбољег европског 
гувернера због подстицања раста и стаби-
лизације економије Србије, која додељује 
лондонски месечник „The Banker“. Овај 

магазин део је групе „Фајненшел тајмс“ и 
сваког јануара, доделом награде „Central 
Banker of the Yеаr“, одаје признање челни-
цима централних банака. Гувернерка Та-
баковић каже да је то признање за про-
мене на којима, заједно са Александром 
Вучићем, ради од 2012. године.

Током представљања програма „Србија 
2025“, који садржи план инвестиционих 
пројеката за развој земље у наредних 
пет година, председница Владе Србије 
Ана Брнабић истакла је да ће пројекти 
убрзати раст привреде и учинити нашу 
земљу бољим местом за живот. Србија је 

на корак од добијања инвестиционог реј-
тинга, незапосленост је испод 10 одсто и 
константно опада, просечна нето плата 
је виша од 500 евра, а плате и пензије се 
континуирано повећавају. Такође, имамо 
једну од највећих стопа раста у овом делу 
Европе.

ТАБАКОВИћ НАЈБОЉИ 
ГУВЕРНЕР НА СВЕТУ

ЈЕДНА ОД НАЈВЕћИХ СТОПА РАСТА 
У ОВОМ ДЕЛУ ЕВРОПЕ

Министар Зоран 
Ђорђевић потписао 
је Споразум о со-
цијалној сигурности 
између Владе Ср-
бије и Владе Кине, 
којим ће се уредити 
остваривање права 
из пензијског и инва-
лидског осигурања, 
као и права за случај 
незапослености за државља-
не обе земље. „Потписивање 

Споразума омогуће-
но је захваљујући до-
брим пријатељским 
односима Србије и 
Кине, а највише пред-
седника Александра 
Вучића и Си Ђинпин-
га. Њиме ћемо омо-
гућити остваривање 
права наших грађана 
у Кини, и кинеских 

грађана у Србији“, истакао је 
Ђорђевић.

СПОРАЗУМ О СОЦИЈАЛНОЈ 
СИГУРНОСТИ СА КИНОМ

75 МИЛИОНА ЕВРА 
ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НОВА ВОЗИЛА ЗА БЕОГРАДСКЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

СУфИЦИТ 12,8 
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

ПОВОЉНИЈИ ЗАКОН 
ЗА ДУЖНИКЕ

ЂУРИћ ОРГАНИЗОВАО 
ПРИЈЕМ ЗА МЛАДЕ

БРЗА ПРУГА ДО НОВОГ 
САДА НА ЈЕСЕН 2021.

КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ ЗА 
ЛОГИСТИчКИ ЦЕНТАР

БОРБА ПРОТИВ 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

САРАДњА СА ИНДОНЕЗИЈОМ

Положен је камен-темељац 
за логистички центар компа-
није „Гресто“ у Руми, која се 
бави промоцијом савреме-
них пољопривредних систе-
ма, изградњом стакленика, 
употребом најсавременијих 
ђубрива и технологија. „Ино-
вативне инвестиције показују 
у којем правцу ће ићи развој 
пољопривреде, јер нема бу-
дућности без науке и модерне 
технологије. Влада је у буџету 

обезбедила 
с р е д с т в а 
за подршку 
оваквим ин-
вестиција-
ма, а подр-
жавамо и 
п о д и з а њ е 
стакленика, 
система за 
н а в о д њ а -
вање и електрификацију 
поља“, каже Недимовић.

Министар Јадран-
ка Јоксимовић каже 
да је од 2014. годи-
не, кроз фондове ЕУ, 
обезбеђена подршка 
за сектор животне 
средине од више од 
75 милиона евра, а 
да се за ову годину 
предвиђају додатна 
бесповратна сред-
ства од готово 73 милиона 
евра. Захваљујући напорима 

Министарства за ев-
ропске интеграције, 
које је одговорно 
за израду програ-
ма подршке из пре-
тприступних фон-
дова ЕУ, изграђено 
је постројење за 
пречишћавање от-
падних вода и ре-
конструисано је по-

стројење за прераду питке 
воде у Рашки.

Домови здравља 
више београдских 
општина, као и За-
вод за здравствену 
заштиту студената и 
Градски завод за ге-
ронтологију и палија-
тивно збрињавање 
добили су укупно 23 
нова аутомобила за 
превоз пацијената 
на дијализу и за патронажну 
службу. Министар Златибор 

Лончар захвалио се 
градоначелнику Бео-
града Зорану Радоји-
чићу и његовом тиму 
на свему што су ура-
дили за обнову воз-
них паркова здрав-
ствених установа у 
престоници. „Наш 
заједнички интерес је 
да побољшамо усло-

ве за пацијенте и запослене у 
здравству“, рекао је Лончар.

ГОЈКОВИћ У ПОСЕТИ КОРЕЈИ

Министар Горан 
Кнежевић разговарао 
је са амбасадором Ин-
донезије Мохамедом 
Чандри Видја Јудхом 
о унапређењу при-
вредне сарадње две 
земље. „Трговинска 
размена у претходној 
години износила је 70 
милиона евра и рас-
те из године у годину“, рекао 

је Кнежевић и додао 
да је потребно да две 
земље размењују ин-
формације од корис-
ти за инвеститоре у 
Србији и Индонезији. 
Истакао је да Србија 
има велике потенција-
ле када је у питању 
бањски туризам и да 
је у припреми Закон о 

приватизацији бања.

Министар Небојша Стефа-
новић разговарао је са стал-
ном представницом Програ-
ма УНДП Франсис Пикап о 
сарадњи у области борбе 
против насиља у породици 
и борбе против злоупотре-
бе лаког и малокалибарског 
наоружања. Стефановић је 
упознао Пикап да је, осим 

обуке коју 
је на Кри-
м и н а л и с -
тичко- полицијском уни-
верзитету прошло 1.350 
полицијских службеника, 
њих око 400 прошло и обу-
ку за поступање по Закону о 
спречавању насиља у поро-
дици.

Министарка Зорана Ми-
хајловић разговарала је са 
председником компаније 
„Чајна рејлвеј интернешенел 
компани“ Јан Жонгмином о 
модернизацији брзе пруге 
Београд- Будимпешта. Ис-
такла је да вредност инфра-
структурних пројеката са НР 
Кином износи 15 милијарди 
евра, а да је модернизација 
брзе пруге део глобалне 

иницијати-
ве „Појас 
и пут“. „У 
марту ћемо 
имати за-
вршена 34 
километра 
левог колосека на прузи Бе-
оград - Стара Пазова, а на 
јесен 2021. биће готова де-
оница до Новог Сада“, каже 
Михајловић.

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић организо-
вао је пријем за младе са нај-
бољим бизнис идејама и нај-
боље младе беседнике са КиМ, 
и поручио им да су они у првом 
реду борбе за опстанак и оста-
нак Срба у јужној покрајини. 
На пријему у Палати „Србија“, 
Ђурић је уручио захвалнице 

представни-
цима компа-
нија које су 
обезбедиле 
с р е д с т в а 
за реализацију победничких 
идеја у такмичењу за најбољу 
бизнис идеју младих са КиМ 
и похвалнице победницима 
такмичења.

Почела је примена нових 
одредби Закона о извршењу 
и обезбеђењу према којима 
дужник више неће моћи да 
остане без стана због комунал-
ног дуга мањег од 5.000 евра. 
Предвиђена је и потпуна заш-
тита породиља и деце - тако 
што ће по први пут бити изузе-
та од извршења сва примања 
по основу закона којим се 

уређује фи-
н а н с и ј с к а 
п о д р ш к а 
породица-
ма са децом. „Законским нови-
нама уведени су лимити забра-
на извршења на плати, заради 
и пензији у циљу заштите еко-
номски слабих слојева стано-
вништва“, каже министарка 
Нела Кубуровић.

Министар Синиша Мали 
рекао је да је буџет Србије 
у суфициту четврту годину 
заредом и оценио да је 2019. 
година била најуспешнија 
од када се гледају економ-
ски параметри. „Суфицит 
буџета је 12,8 милијарди ди-
нара, четврту годину заре-
дом. То се никада у историји 

није дого-
дило. Сто-
па раста је 
2018. била 
4,4 одсто, 
а 2019. године је четири 
процента.  Незапосленост је 
2013. била 25 одсто, а сада 
је 9,5 процената“, рекао је 
министар Мали.



14  |  СНС ИНФОРМАТОР 64/2018

У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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6. НОВи ПАзАР
НОВИ АСФАЛТ

Асфалтирана је Војковачка улица и Улица Иве Ан-
дрића у насељу Паралово.

7. КАњижА
САДЊА ТУЈА

Активисти ОО садили су тује испред амбуланте у 
насељу Мале Пијаце.  

9. ПРибОј
УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА

Почело је уређење фасада зграда у Прибоју, ста-
нари су обезбедили 20 одсто, а локална самоуправа 
80 одсто средстава. Уређен је Рабреновачки поток. 
Асфалтирана је деоница пута за Газдиће у МЗ Рача. 
Завршен је и опремљен простор за јаслену групу у 
вртићу „Невен“. Решава се проблем клизишта Глиши-
на вода. Потписан је уговор о изградњи Регионалног 
стартап центра. У Саставцима је реконструисана згра-
да Месне заједнице.

1. Уб

ЗАВРШАВА СЕ „ШКОЛАРАЦ”

Завршава се реконструкција Спортско-
рекреативног центра „Школарац“, прилазна 
саобраћајница и паркинг. Нови асфалт до-

били су мештани села Шарбане, Лисо Поље, 
Бргула, Радљево, Рукладa, Паљувe и насеља 
Алексића имање. У Улици Немање Матића 

отворен је парк „Поштанска штедионица“, у 
знак захвалности тој банци што је донирала 
соларну паметну клупу.

2. ВРшАц

ШАХ СА ПЕНЗИОНЕРИМА

3. МеДВеђА

ПОМОЋ ЗА ДВЕ ПОРОДИЦЕ

Асфалтирана је деоница пута у Лецу. Чланови и активисти ОО 
уручили су прикупљену помоћ за две угрожене породице.

4. бечеј

НОВА ДЕчИЈА ИГРАЛИШТА

Нови слој асфалта нанет је 
у деловима улица Шандора 
Петефија, Првог маја и Севе-
ра Ђуркића. У Зеленој улици, 
биће комплетно обновљен 

коловоз, паркинг, тротоар, 
бициклистичка стаза и јавна 
расвета. Завршена су дечија 
игралишта у Бечеју и Бачком 
Градишту.

5. ОПОВО

ОГРЕВНО ДРВО ЗА УГРОжЕНЕ
Новогодишњи вашари одржани су у свим насељеним мес-

тима и отворено је клизалиште у Опову. Као подршка ос-
наживању женских удружења, 35 чланица отпутовало је на 
дводневну екскурзију. У оквиру пројекта социјалне инклузије 
Рома, изграђено је 14 кућа. Саниране су ударне рупе на коло-
возима. Огревно дрво подељено је социјално угроженим ста-
новницима и интерно расељеним лицима. Засађено је стотинак 
нових садница дрвећа. Почела је изградња капеле на гробљу у 
Баранди. У организацији Уније жена, одржано је предавање на 
тему болести зависности.

10. Ужице

СТОМАТОЛОШКА 
СТОЛИЦА
Град Ужице донирао 

је стоматолошку столи-
цу за дечију стомато-
логију Центру за мајку 
и дете. Убрзане су ак-
тивности на изградњи 

ауто-пута од Пожеге ка 
Котроману. МОСИ игре 
2022. године биће одр-
жане у Ужицу. Другу го-
дину заредом, одржан је 
Божићни трг.

8. ПРијеПОље
МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА МЛАДЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦЕ

Активисти ОО разговарали су са грађанима 
и делили „СНС Информатор“. Уз помоћ мини-
стра за демографију и популациону политику, 
Општина је обезбедила суфинансирање набав-
ке колордоплера за педијатрију Дома здравља, 
намештаја за вртић и механизације за младе 
пољопривреднице. Чланови руководства ОО 
разговарали су са чланством МО Бродарево. 
Општина је наградила 128 ученика и студената 
који су остварили изузетне резултате. Такође, 
Општина је донирала ново санитетско возило 
Дому здравља. Реконструише се спортска сала 
у школи у Коловрату. Додељени су уговори за 
подстицање економског оснаживања жена на 
селу.

Град је обезбедио пакетиће и новогодишњи мју-
зикл за децу. Унија младих организовала је преда-
вања о ХИВ-у, а Савет за здравство делио је флаје-
ре. Градоначелница Драгана Митровић играла је 
шах са пензионерима. Обележен је Светски дан 
особа са инвалидитетом и започета је изградња 
рампе за пецање на каналу ДТД за особе са инвали-
дитетом. Министар Бранислав Недимовић разгова-
рао је са пољопривредницима Гудурице, Јабланке 
и Влајковца. Покрајински секретар Владимир Батез 
обишао је центар „Миленијум“ и донирао лопте за 
ОШ „Јован Стерија Поповић“. У свим селима орга-
низована је садња дрвећа. Активисти ГО уручили 
су огрев за 20 породица и делили „СНС Информа-
тор“. 

радовИ на вИше локацИја

новИ Изглед улИца

аСФалтИрање у лецу

драгана мИтровИћ Са најСтарИјИм СуграђанИма
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16. РУМА
НОВИ АСФАЛТ 
У ХРТКОВЦИМА

У МЗ Хртковци асфалтиран је 
део Улице Николе Тесле, чиме је 
спојена са Улицом цара Душана.

17. ГОРњи 
МилАНОВАц
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БОЛНИЦЕ

Обележена је годишњица 
Колубарске битке. Председник 
Општине Дејан Ковачевић оби-
шао је зграду коју је захватио 
пожар и обећао помоћ у сани-
рању штете. Отворена је прва 
“Лидл” продавница, а приводи 
се крају прва фаза реконструк-
ције Опште болнице. Општина 
је добила признање од НСЗ за 

допринос запошљавању у 2019. 
години. Чланице Форума жена 
поклониле су деци из ПУ “Сун-
це” јелку и расвету. Угостили смо 
амбасадора Палестине Мохаме-
да Набхана.

18. бАјиНА бАштА
УРУчЕНИ КЉУчЕВИ 
20 СТАНОВА

Захваљујући Регионалном стам-
беном програму, кључеве од но-
вих станова добило је 20 лица са 
статусом избеглице.

19. СОКОбАњА
БЕСПЛАТНА УжИНА

Oпштина је и ове године за све 
ученике OШ „Митрополит Михаи-
ло“ обезбедила бесплатну ужину. 
На период од пет година закључен 

је и уговор о концесији бесплатног 
превоза за ученике и све мештане. 
Дом здравља добио је санитетски 
аутомобил и ултразвучни апарат. 
Почиње адаптација зграде био-
скопа „Моравица“.

20. АРАНђелОВАц
САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 
ЗА БОЛНИЦУ

Чланови ОО организовали су 
садњу дрвећа. Министри Нела 
Кубуровић и Златибор Лончар 
присуствовали су донацији возила 
Општој болници у Аранђеловцу. 
Додељене су стипендије за више 
од 300 студената и подељени 
су пакетићи за децу из социјал-
но угрожених породица. Санира 
се мост у МЗ Босута и замењује 
паркет у СРЦ „Шумадија“. Гради 
се стаза у парку Буковичке бање. 

Сејф Ала Режеба, амбасадор Туни-
са, разговарао је са председником 
Општине Бојаном Радовићем о 
привредном и туристичком пове-
зивању.

21. РАшКА
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРМАТОРА”

Председник Општине Игњат 
Ракитић доделио је награде за 
најбоље спортисте у 2019. годи-
ни. Чланови омладине делили су 
„СНС Информатор“.

22. чАчАК
ПРВИ ЛЕТ ЗА БЕч

Реконструисан је плато изнад 
Градске рупе. Свечано је обеле-
жен почетак радова на деоници 
ауто-пута од Појата до Прељине. 

Одржан је први лет за Беч са Аеро-
дрома „Морава“ у Лађевцима. На 
Дан Града, пуштена је у рад Улица 
10, чиме ће значајно бити смањене 
гужве.

24. тител
ПОШУМЉАВАЊЕ 
ТИТЕЛСКОГ БРЕГА

Активисти ОО учествовали су 
у пошумљавању улаза у Тител, а 
акција се наставила садњом вет-
розаштитног појаса на Тителском 
брегу. Биће засађено 16.000 сад-
ница, по дрво за сваког станов-
ника.

25. ЋиЋеВАц
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Акцијом ОО СНС Ћићевац, уз 
помоћ напредњака из Крушевца 
и Трстеника, привремено је решен 
проблем водоснабдевања школа у 
Плочнику и Појату. Такође, доста-
вљена је пијаћа вода до свих ста-
новника у Појату. Поделили смо 
„СНС Информатор“ и одржали 
трибину у Појату.

26. НОВА ВАРОш
БОЉА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА

У циљу боље безбедности са-
обраћаја, инсталирано је 25 ка-
мера и два доплер радара на делу 
магистрале кроз град. На Златару 
је пуштено у функцију ново игра-
лиште за децу.

28. ПОжеГА
НОВОГОДИШЊИ ВАШАР

Рајаковића пут у МЗ Лопаш 
добио је нови асфалт. Одржани 
су састанци МО Расна и Тврдићи. 
На Тргу је организован Нового-
дишњи вашар, који је окупио више 
од хиљаду посетилаца.

29. КОСјеРиЋ
ГРАДЊА НОВОГ МОСТА

Средствима Канцеларије за уп-
рављање јавним улагањима, биће 
изграђен нови мост преко реке 
Скрапеж, на месту постојећег 
моста, који ће због дотрајалости 
бити срушен.

30. жАГУбицА
ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОМРЕжЕ

У већини насеља промењена је 
електромрежа, дотрајале бандере 
и жице замењене су новим, што 
доприноси бољој снабдевености, 
мањем обиму кварова и сигурно-
сти грађана.

31. иВАњицА
СВЕТЛО У ГОРЊЕМ 
РАДАЉЕВУ

Пут Медвеђе и Сијаринске Бање 
кренула је помоћ за породице 
са више деце које живе у лошим 
материјалним условима. Након 
више деценија чекања, светло је 
засијало и испред кућа мештана 
Горњег Радаљева. За овај пројекат 

Општина је издвојила средства, а 
ЕПС је изградио далековод.

32. РАчА
САНАЦИЈА БУЈИчНОГ 
ПОТОКА

Започели су радови на санацији 
бујичног потока Крагујевчић и ре-
шавање проблема сливања воде 
са коловоза у дворишта предузећа 
у радној зони „Запад“. У акцији по-
шумљавања, засадили смо 50 сад-
ница дрвећа. Центар за едукацију 
СНС одржао је предавање младим 
активистима.

33. СјеНицА
КУЋА ЗА ЈЕЛИЋЕ

Осмочлана породица Јелић из 
села Црвско добила је дом, зах-
ваљујући подршци Владе Србије и 
председника Александра Вучића.

34. АРиље
ОТВОРЕН ПУТ 
КОТРАжА-БЕЛИ 
КАМЕН-ТРЕШЉЕВИЦА

Свечаном отварању деони-
це пута Котража-Бели Камен-
Трешљевица присуствовали су 
директор ЈП „Путеви Србије“ и 
председници општина Ариље, Ко-
тража, Лучани, Пожега и Чачак. 
Уручили смо пакете породицама 
Чакаревић и Кузмановић у Ми-
росаљцима, које имају деветоро 
и једанаесторо деце. Одржан је 
Божићни шаховски сусрет пензио-
нера и пожешких шахиста.

11. ГРАчАНицА 

ШЕСТ НОВИХ КУЋА

Председник Општине Грачаница Срђан Поповић уручио је поро-
дицама Симић из Кишнице и Станојевић из Лапљег Села кључеве 
нових кућа. То су прве две, од укупно шест кућа, које је локална 
самоуправа изградила за социјално угрожене суграђане. Поповић 
сваке недеље организује пријем за грађане, а разговарао је и са 
мештанима чије су куће опљачкане.

14. зУбиН ПОтОК
РАчУНАРИ ЗА ДОМ 
ЗДРАВЉА
Општина Зубин Поток, уз помоћ Канце-

ларије за КиМ, обезбедила је рачунаре за 
Дом здравља ради брже и лакше реализа-
ције електронских рецепата.

15. зВечАН
ШПОРЕТ НА ДРВА 
ЗА БАКУ СТАНУ
Председник Привременог органа Општи-

не Звечан Иван Тодосијевић обишао је Ста-
ну Марковић (90) из Ловца и уручио јој шпо-
рет на дрва, који је обезбедила Општина.

13. иСтОК

ПУТ ДО КУЋЕ ВУКОВИЋА

Начелница Пећког округа Винка Радосављевић и председник При-
временог органа Општине Исток Малиша Ђурић обезбедили су веш 
машину за породицу Милорада Обрадовића. Асфалтиран је пут до 
куће породице Вуковић у Тучепу и ископан је бунар.

12. ВитиНА

РАСПОДЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Општина, у са-

радњи са Канцела-
ријом за КиМ, на-
ставила је расподе-
лу пољопривредних 
машина. Уручено је 
више прикључних 
машина и трактор 
Неговану Боцићу из 
Могиле.

23. НОВи САД

ПАКЕТИЋИ И ПЕчЕНИЦЕ ЗА ПРАЗНИКЕ

Сви МО одржали су пултове на више лока-
ција и разговарали са суграђанима. Поводом 
Међународног дана особа са инвалидитетом, 
активисти МО Видовданско насеље и МО 
Клиса посетили су Дневни боравак за особе 
са инвалидитетом и уручили новогодишње 
поклоне и два телевизора. Активисти МО 
Каћ 1 и 2 уручили су намирнице социјално 
угроженој породици, организовали обуку за 
пољопривреднике и реконструисали зграду 

МЗ. Чланови МО Видовданско насеље орга-
низовали су Видовдански кутак за најмлађе, у 
просторијама МЗ Сава Ковачевић уручени су 
поклони за најмлађе и организована је хума-
нитарна акција за децу у свратишту. Чланови 
MO Будисава посетили су припадника 63. 
падобранске бригаде, који је тешко рањен на 
Кошарама, и уручили лаптоп његовој деци. 
Активисти МО Слана бара посетили су поро-
дицу дечака који је повређен приликом пада 

капије у школи, и донирали намештај и огрев-
но дрво. Чланови МО Салајка и ОШ „Вук Ка-
раџић“ приредили су приредбу за најстарије 
суграђане, а активисти МО Шангај радиони-
цу здраве хране. Породица из Ковиља, коју 
је задесио пожар, добила је нове прозоре и 
врата захваљујући МО Ковиљ и Граду. Рекон-
струисана је зграда МЗ Ченеј. ГО Нови Сад 
поделио је 5.500 пакетића и 300 прасића за 
Божићне празнике.

27. шиД

АКЦИЈЕ 
УРЕЂЕЊА
Чланови МО Адашевци до-

нирали су дрва социјално уг-
роженој породици. Реконстру-
ишу се улице Николе Влашког 
и Саве Шумановића. Чланови 
ОО сваког викенда на штандо-
вима разговарају са грађанима. 
Чланови МО Илинци помогли 
су уређење ОШ „Вук Караџић“. 
Промењена је столарија у згра-
ди МЗ Привина Глава. Чланице 
Уније жена обележиле су 16 
дана активизма против насиља 
над женама. Чланови МО Ја-
мена донирали су материјал 
за кречење Ватрогасног дома. 
Чланови МО Илинци посадили 
су дрвеће, а МО Сот уредили 
простор у центру села, МЗ и 
Дом културе. Чланови Савета 
за спорт обишли су суграђа-
не који, поред инвалидности, 
постижу врхунске резултате у 
спорту. Реконструише се мост 
у Моровићу. Активисти МО 
Батровци донирали су цркви 
калорифер, а активисти МО 
Моровић озеленили су центар 
села. ОО обезбедио је огрев 
за социјално угрожене по-
родице, помогао адаптацију 
педијатрије у Дому здравља, 
организовао дружење пензио-
нера на Авали и велику акцију 
озелењавања.

Срђан поповИћ уручује кључеве новИх кућа

БрИга о најСтарИјИма

мИлош вучевИћ И златИБор лончар
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36. бУјАНОВАц
ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ

Офарбана је ограда нa стeпe-
ништу ПУ „Нaшa рaдoст“ у Клинoвцу. 
Активисти ОО обилазе све месне 
одборе. Учествовали смо на преда-
вању у просторијама ГО СНС Врање 
на тему пријема грађана.

37. НОВи КНежеВАц
ПОСПЕШИВАЊЕ 
НАТАЛИТЕТА

Председник Општине др Ра-
дован Уверић уручио је једно-
кратну помоћ породиљама, за 
децу рођену у четвртом кварталу 
2019. Локална самоуправа до-
дељује 20.000 динара по детету. 
Током прошле године рођено је 
98 беба, више него претпрошле 
године.

38. жАбАРи
ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 
ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

Председник Општине Јован 
Лукић уручио је кључеве новог 
теренског возила за Дом здравља, 
а поделио је и пакетиће малиша-
нима из Удружења „Кључ“. Асфал-
тирани су тротоар и плато у граду, 
као и две улице у Влашком Долу.

39. иРиГ
НОВЕ СТРАНАчКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

ОО СНС отвориo је нове стра-
начке просторије у Винској ули-
ци. Поводом 16 дана активизма 
против насиља над женама, Унија 
жена организовала је предавање. 
Активисти ОО припремили су ог-
рев за социјално угрожене поро-

дице, окречили просторије Дома 
здравља и организовали штанд.

40. лАПОВО
НОВОГОДИШЊИ 
ПАКЕТИЋИ

Чланови ОО обезбедили су па-
кетиће за децу из социјално угро-
жених породица.

41. КРАГУјеВАц
КЊИжЕВНО ВЕчЕ

У МО Народни херој Филип 
Кљајић организовано је књижев-
но вече и представљене су књи-
ге „Крагујевац између два рата“ 
и „Сећање једног авијатичара“, 
Вељка и Катарине Лековић.

42. СРеМСКи 
КАРлОВци
САРАДЊА СА КИНЕЗИМА

Активисткиње Уније жена ре-
довно обилазе најстарије суграђа-
не, а просторије ОО припремиле 
су за празнике и поделу 300 па-
кетића. На састанку председника 
Општине Ненада Миленковића и 
делегације кинеског града Нин-
гбоа договорено је да винари, 
воћари и виноградари убудуће 
лакше пласирају своје производе 
на кинеско тржиште.

43. шАбАц
НОВИ ПУТЕВИ 

Председник Александар Вучић 
присуствовао је почетку радова на 
изградњи ауто-пута Рума-Шабац 
и брзе саобраћајнице Шабац-Лоз-
ница. Новом саобраћајницом по-
везаће се Мачва и Западна Србија 
са Коридором 10, што ће утицати 

на нове инвестиције у овом делу 
државе.

44. зАјечАР
РАЗГОВОР СА 
ГРАДОНАчЕЛНИКОМ

Грађани Зајечара сваке суботе 
разговарају са градоначелником и 
његовим сарадницима. На штанду 
у центру града активисти су дели-
ли страначки материјал. Уређује 
се пут ка Боровцу и замењује се 
улична расвета на Грљанском 
путу. Потписани су уговори о 
додели подстицаја у воћарству. 
Зајечар је седми пут проглашен 
за најбољег домаћина Крос серије 
РТС-а. Одржан је новогодишњи 
турнир у малом фудбалу.

45. НеГОтиН
НОВИ КРОВ НА ВРТИЋУ

У оквиру суфинансирања мера 
популационе политике, у ПУ „Пче-
лица“ замењена је столарија, об-
новљен тоалет и набављена опре-
ма, а сада је реконструисан и кров.

46. ВелиКА ПлАНА
РЕКОНСТРУИСАН ПУТ ДО 
СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Председник Србије обишао је 
реконструисани пут Велика Пла-
на-Смедеревска Паланка. На избо-
рима за чланове Савета МЗ Велико 
Орашје, листу СНС подржало је 
55,79 одсто бирача. Асфалтиране 
су улице у Крњеву, Лозовику и Са-
вановцу. Чланови МО поделили су 
пакетиће малишанима. 

47. беОчиН
ОБИЛАЗАК СТАРИХ 
СУГРАЂАНА

Активисти МО Беочин град 2 
чистили су шахтове, а чланови 
ОО, на челу са Митром Милинко-

вићем, посадили су више од 700 
стабала. Отворен је реконструи-
сани објекат Ватрогасно-спаси-
лачке јединице. У оквиру „16 дана 
активизма“, Унија жена посетила 
је најстарије суграђане. Председ-
ник Милинковић поклонио је те-
левизор најмлађим каратистима. 
Савет за здравство организовао је 
обилазак старих суграђана, а Дом 
здравља превентивне прегледе. 
Општина је доделила ауто-се-
дишта за децу и стипендије за сту-
денте. У хуманитарним акцијама 
подељен је 21 пакет. Активисти 

ОО разговарали су са грађанима и 
делили „СНС Информатор“.

49. ОџАци
НОВИ ДРВОРЕД У 
жЕЛЕЗНИчКОЈ УЛИЦИ

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима. У току је изградња 
осам бетонских отресишта на 
местима где се атарски путеви 
прикључују на општински пут. 
Железничка улица добила је нови 
дрворед. Пружни прелаз између 
Оџака и Лалића обезбеђен је нај-
савременијом опремом. Монти-
рано је клизалиште у центру гра-
да, подељена су ауто-седишта и 
организован је бесплатни зимски 
биоскоп. Општина је обезбедила 
пакетиће за ромску децу и обра-
довала најмлађе представом.

50. белА цРКВА
ТЕЛЕВИЗОР ЗА 
ПЕНЗИОНЕРЕ

Активисти ОО засадили су 
више десетина садница на мес-
ту некадашње дивље депоније. У 
току је изградња нове спортске 
хале. Представници ОО посети-
ли су Удружење инвалида рада и 
пензионерима уручили телевизор.

51. чАјетиНА
САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОМРЕжЕ

Повереници ОО састали су се са 
домаћим привредницима који су се 
интересовали за актуелне пројек-
те Владе и министарстава. Наста-
вља се санација електромреже по 
сеоским месним заједницама. У 
сарадњи са Скијалиштима Србије, 
припремају се нове ски стазе.

52. тУтиН
ПЕШТЕРСКИ ВОДОВОД

Завршава се изградња Пештер-
ског водовода, дужине шест кило-
метара. Осветљено је игралиште у 
ОШ „Вук Караџић“. Асфалтиран је 
крак улице Треће санџачке бригаде.

53. ВАРВАРиН
ПРИЗНАЊЕ ЗА УНИЈУ жЕНА

Активисткиње Уније жена 
учествовале су на манифеста-
цији Дани обредног хлеба, где су 
освојиле прво место за најбољи 
славски колач. Припремљену хра-
ну поклониле су у хуманитарне 
сврхе.

54. ВАљеВО
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
МЛАДИХ МАЈКИ

Градоначелник др Слободан 
Гвозденовић, у оквиру подсти-
цаја запошљавања младих мајки 
из сеоских и приградских среди-
на, потписао је уговоре са десет 
жена. Ваљево је први град у Јужној 

Европи који је добио аутоматизо-
ван систем противградне заштите. 
На Дивчибарама је отворен хотел 
„Црни врх“, а отварању је при-
суствовао председник Александар 
Вучић. Активисти су делили „СНС 
Информатор“ и помагали угроже-
ним породицама.

55. ОСечиНА
ПОПРАВКА ПУТЕВА

Организована је свечаност при-
мопредаје камиона за одношење 
смећа и 30 контејнера, донације 
амбасаде Јапана нашем ЈКП. По-
прављени су путеви у Горњем Цр-
ниљеву, селу Осечина, Комирићу и 
Лопатњу. Наши активисти су у сва-
кодневном контакту са грађанима.

56. МиОНицА
ТОПЛАНА НА БИОМАСУ

Пуштена је топлана на биомасу, 
чиме ће се смањити аерозагађење 
у вароши.

57. чОКА
УНИЈЕ жЕНА ИЗ 
ЦЕЛОГ ОКРУГА

Одржан је састанак Уније жена 
Севернобанатског округа, којем 
су присуствовале представнице 
унија жена свих општинских одбо-
ра у округу, и усвојиле план актив-
ности за наредну годину.

58. АДА МОл
РЕНОВИРАЊЕ 
ФИСКУЛТУРНИХ САЛА

Министар Вања Удовичић по-
сетио је школу у Молу и најавио 
реновирање фискултурних сала у 
школама у Ади и Молу, и ренови-
рање спортске хале у Ади.

59. СеНтА
НОВА ПИЈАЦА

Отворена је нова пијаца код про-
давнице „Славија“. Активисти ОО 
учествовали су у великој акцији 
пошумљавања. У просторијама ОО 
подељени су пакетићи за најмлађе.

60. љиГ
БЕСПЛАТНИ ВРТИЋ 
ЗА СВУ ДЕЦУ

Општина је обезбедила бес-
платан вртић за сву децу. Дом 
здравља добио је санитетско 
возило из средстава Министар-
ства правде. Председник Општи-
не Драган Лазаревић потписао 
је уговоре о подстицајима са 
пољопривредницима. Асфалти-
ран је део пута у МЗ Дићи, а у МЗ 
Бранчић деоница од моста. По-
ставља се нова улична расвета у 
Љигу, у пешачкој зони. Општина 
је купила колпоскоп и сто за пре-
гледе за Дом здравља. Активисти 
ОО разговарали су са суграђани-

ма, делили промотивни материјал 
и „СНС Информатор“.

61. МАли зВОРНиК
НОВИ СЕОСКИ ВОДОВОД

У МЗ Доња Трешница изграђен 
је нов водовод и обновљена је 
путна и друга комунална инфра-
структура.

62. ДиМитРОВГРАД
НОВИ ПОГОН 
У РАДНОЈ ЗОНИ

Почиње рад новог погона за 
рециклажу гуме фирме „Еко Ра-
бар“. Изведен је перформанс 
„Наша крила“ и прикупљена су 
средства за угрожене породице. 
Потписани су уговори за доделу 
субвенција пољопривредницима. 
Општина је обезбедила пакетиће 
за децу до десет година. Такође, 
ОО СНС поделио је пакетиће за 
најмлађе.

63. бОГАтиЋ
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Активисти ОО организовали су 
акцију пошумљавања испред ПУ 
„Слава Ковић“. Асфалтирано је 
пет километара путева и улица у 
МЗ Клење, Дубље и Белотић. МО 
Црна Бара, Клење, Баново Поље и 
Глоговац поделили су пакетиће за 
малишане. Чланови ОО делили су 
„СНС Информатор“.

64. КиКиНДА
ПОСЕТА ЗОРАНЕ 
МИХАЈЛОВИЋ

Министарка Зорана Михајло-
вић обишла је новоизграђену 

кружну раскрсницу на уласку у 
Кикинду из правца Зрењанина. 
На састанку су прецизирани пут-
ни и комунални инфраструктурни 
пројекти, од којих је најзначај-
нији прикључак будућем ауто-
путу Београд-Зрењанин-Нови 
Сад. Започете су друга и трећа 
фаза изградње градске пијаце. 
Завршен је нови улаз у Народно 
позориште. У школи у Башаиду 
изграђен је мултифункционал-
ни  спортски терен. Прочитана 
су писма из „Кутије жеља“ и по-
дељено је 4.500 пакетића. У ак-
цији пошумљавања, биће засађе-
но 34.000 садница дрвећа.

67. ВлАДиМиРци
АЛЕКСАНДАР ВУчИЋ 
ПОчАСНИ ГРАЂАНИН

Активисти ОО одржавају 
штандове, разговарају са грађа-
нима, деле „СНС Информатор“, 
организују хуманитарне акције 
и помажу социјално угроженим 
породицама. Председнику Алек-
сандру Вучићу додељено је звање 
почасног грађанина Општине Вла-
димирци. Завршена је изградња 
индустријске зоне. Чланови ОО 

организовали су доделу нового-
дишњих пакетића за децу до 12 
година. Асфалтиран је пут у МЗ 
Прово.

68. тРСтеНиК
ПРИКУПЉАЊЕ чЕПОВА

Активисти Уније младих дели-
ли су „СНС Информатор“ и разго-
варали са суграђанима. Чланице 
Уније жена прикупљале су плас-
тичне чепове у акцији „Чеп за 
хендикеп“. Општина је ове годи-
не издвојила рекордна средства 
за стипендије Фонда за младе 
таленте.

69. жАбАљ
ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Aктивисти ОО засадили су 500 
топола у Чуругу, у оквиру акције 
„Зелена недеља у Војводини“. 
Локална самоуправа обезбедила 
је више од 800 пакетића за ма-
лишане из Жабља, Госпођинаца, 
Ђурђева и Чуруга.

70. бАчКА ПАлАНКА
РЕКОНСТРУИСАН ЦЕНТАР 
ГРАДА

На иницијативу пензионера, 
ОО организовао је турнир у шаху. 
Савет за здравство обележио је 
Светски дан борбе против сиде. 
Реконструисан је центар града и 
биоскоп. Омладина ОО организо-
вала је новогодишњу представу за 
најмлађе. Активисти ОО разгова-
рали су са суграђанима и делили 
„СНС Информатор“. Председник 
Општине уручио је пакетиће деци 
из хранитељских породица. Пот-
писани су уговори о куповини сео-
ског домаћинства за избегла лица 
и побољшању услова становања 
Рома.

71. бОљеВАц
ЗИМСКА ШКОЛА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Одржана је Зимска школа за 
пољопривреднике, коју локална 
самоуправа организује у сарадњи 
са Саветодавном службом из Заје-
чара. Петнаестак младих учество-
вало је на семинару у Чипровцима, 
у Бугарској, у оквиру прекограни-
чне сарадње „Мрежа за спорт и 
здравље“. Н
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35. белА ПАлАНКА

ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ

Председник Општине Горан Миљковић уручио је пакетиће деци 
у ПУ „Драгица Лаловић“. Општина је наставила са поделом беби 
пакета. Организовали смо предавања за младе поводом Дана бор-
бе против сиде и у вези са предузетништвом у области туризма.

65. лебАНе

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Чланице Актива жена ОО организовале су поделу нового-

дишњих пакетића за најмлађе суграђане из истурених школских 
одељења. Председник Општине Иван Богдановић посетио је 
боксерски клуб „Радан“ и уручио спортску опрему. Чланице Ак-
тива жена уручиле су хуманитарне пакете породици Цветковић 
из Шумана. Председник Богдановић разговарао је са најбољим 
студентима.

66. ВРАње

ПРОТЕСТНА ШЕТЊА У ЗНАК 
ПОДРШКЕ ПРЕДСЕДНИКУ ВУчИЋУ

Више од 6.000 грађана је шетњом, под називом „Резултатима 
против снајпера“, подржало председника Александра Вучића и 
његову политику.

48. МАлО цРНиЋе
ТОПЛА ГАРДЕРОБА

Чланови ОО организовали 
су прикупљање зимске одеће 
за породице којима је овај вид 
помоћи потребан.

горан мИљковИћ Са малИшанИма
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Уочи новогодишњих 
празника, председник 

Србије Александар Вучић 
посетио је у месту Лаћа-
рак, код Сремске Митро-
вице, Јованку Ђурић (35), 
самохрану мајку девето-
ро деце - две ћерке и се-
дам синова.

Најстарија Јованкина 
ћерка је Цвија (18), учени-
ца треће године Економс-
ке школе, син Милош (17) 
је друга година ветери-
нарске школе у Руми, а 
шеснаестогодишњи Ми-
лан иде у пољопривред-
ну школу. Немања (15) је 
осми разред, Милица (14) 
седми, а Стефан (12) пети 
разред основне школе. 
Ту су још тројица синова, 
Михајло (9) који је ученик 
трећег разреда, Огњен 
(8) другог и најмлађи 
Урош (7) првог разреда.

Јованкин супруг Тодор 
Ђурић изненада је пре-
минуо пре две године, а 
Ђурићи живе од 15.000 
дечијег додатка за чет-
воро најстарије деце и 
онога што Јованка заради 
у посластичарници, коју 
је отворила у априлу. Пре 
тога, три године је ради-
ла у локалној кланици, 

али је морала да напусти 
тај посао, јер није имао ко 
да се брине о деци.

„Надам се да ће има-
ти снаге и воље да буде 
тако снажна и у будућ-
ности. Колико можемо, 
помоћи ћемо овој српској 
хероини. Град Сремска 

Митровица и држава по-
моћи ће да се догради и 
прошири кућа. Мало ко 
може да се похвали да 
је толико дао Србији, и 
хвала на томе“, рекао је 
председник Србије Јован-
ки Ђурић.

У разговору са мајком 
и децом, председник 
Вучић сазнао је да им је 
најпотребнији додатни 
простор и обећао да ће, 
заједно са министром 
пољопривреде Бранисла-
вом Недимовићем, који 
је био градоначелник 
Сремске Митровице, по-
моћи да се добије грађе-
винска дозвола од Града 
како би њихова кућа мо-
гла да се прошири. Додао 
је и да ће кућа бити рено-
вирана и да ће бити из-
грађене још две или три 
собе. Председник је деци 
поклонио ранчеве, два 
лаптопа и пакетиће.

ЛАћАРАК

ПОСЕТА САМОХРАНОЈ 
МАЈЦИ ДЕВЕТОРО ДЕЦЕ

Небојша Бакарец, 
одборник у Скупшти-
ни града Београда и 

члан УО Фондације „За срп-
ски народ и државу“, коју је 
основала СНС, сумирајући 
претходну годину, али и по-
следњих шест, каже да смо 
сведоци велике победe Бео-
грађана, Скупштине града и 
функционера Града.

- Београд је постао хуман 
град по мери грађана. Све-
доци смо велике бриге о љу-
дима. Запошљавања. У Ђи-
ласово доба било је 108.000 
незапослених, а сада их има 
66.800. Сведоци смо вели-
ких инвестиција и државног и 
приватног сектора. Грађевин-
ског бума. Обимних рекон-
струкција инфраструктуре. 
Градње јавних објеката. 
Децентрализације града. 
Оживљавања јавних прос-
тора. Подизања спомени-
ка. Конкретно, поносан сам 
на реконструкције Трга 
Републике и Трга Славија, 
парка Ушће, Топличиног 
венца, парка у Војводе 
Вука, улица - Краљице Ма-
рије, 27. марта, Џорџа Ва-
шингтона, Карађорђеве... 
Поносан сам на изградњу 
многих великих објеката 
попут обилазнице Обрено-
вац – Сурчин, моста преко 
Саве и Колубаре код Обре-
новца, Палилулске пијаце, 
Београда на води, на ново-
отворено Прихватилиште за 
децу, и породилиште у Лаза-
ревцу, на бригу о трудницама 
и породиљама, на то што је 
Београд добио 244 нова ау-
тобуса и 500 нових фасада.

Који пројекти су пред-
виђени да се раде у Бео-
граду у 2020. години?
- Програм СНС за изборе 

2018. одредио је као главне 
пројекте до 2022. године: 
изградњу метроа, нове ау-
тобуске станице, гондоле од 
Ушћа до Калемегдана, из-
градњу Тиршове 2, тунела од 

Савске падине до Дунавске 
падине, изградњу новог сав-
ског моста и моста преко Аде 
Хује, Музеја града Београда, 
националног стадиона, град-
ске галерије на Косанчићевом 
венцу, индустријског парка у 
Борчи, изградњу фабрика за 
прераду отпадних вода. Ове 
године, Београд ће почети да 
добија линијски парк, биће 
завршен Булевар Патријар-
ха Павла, вероватно ће бити 
завршена изградња нове ау-
тобуске станице на Новом Бе-
ограду, реконструкција Сав-
ског трга са спомеником Сте-
фану Немањи, и преуређење 
старе зграде Железничке 
станице у музеј. Биће рекон-

струисан Трг Николе Пашића. 
Очекује нас и изградња чети-
ри подземне гараже у центру 
града. Почела је градња 
здравствене станице у Борчи, 
али ће највећи пројекат за тај 
део Београда бити изградња 
канализационе мреже. Ту су 
још Клинички центар и бол-
ница „Дедиње 2”, као и по-
четак изградње Инфективне 
клинике. Набавићемо 100 но-
вих аутобуса и 40 тролејбуса. 
Очекују нас и реконструкције 
Главне улице у Земуну, Улице 
Кнеза Милоша, Сремске и Ну-
шићеве. Надам се да ће бити 
настављени радови на новој 
железничкој станици у Про-
копу.

СЗС ЈЕ ВИшЕ ОПОЗИЦИЈА НАРОДУ 
И ДРЖАВИ, НЕГО ВЛАСТИ

Како објашњавате свако-
дневне нападе дела опо-
зиције и на све оно што 
се ради у престоници, и 
у држави, а посебно на 
председника Вучића и 
његову породицу?
- Ти нељудски напади и 

сатанизација, једним делом 
могу се објаснити љубом-
ором због тога што се то-
лико ради и гради у Србији 
и Београду, због тога што 
грађани живе боље него 
пре 2012. године, када су 
мрзитељи били на власти. 
Са друге стране, ти напади 
су резултат безидејности и 
хаоса у том делу опозиције 
који одликују насиље, ни-
хилизам, анархија, мржња, 
а све више практикују и от-
ворени терор. Најекстрем-
нији део опозиције данас је 
Ђиласова странка - ССП и 
Ђиласов савез - СзС. Уз бок 
им је Трифуновићев ПСГ. 
Навешћу само неке при-
мере. Они спаљују књиге. 
Прете убиством државним 
функционерима и чланови-

ма њихових породица, за-
говарају насилну промену 
власти и судове револуције, 
организују нападе на ин-
ституције. Прогоне људе на 
улицама и испред њихових 
домова. Нападају и вређају 
жене и прете им силовањи-
ма. Противе се било каквом 
решењу проблема КиМ. Про-
тиве се изградњи ауто-путе-
ва. Противе се урбанизацији, 
изградњи Београда на води, 
Беогондоле, проширивању 
пешачких зона, реконструк-
цији тргова и саобраћајница. 
Залажу се за бојкот парла-
ментарних институција и за 
бојкот избора. Противили су 
се чак и доношењу Закона о 
пресађивању органа! Због 
тога СзС више представља 

опозицију народу и држави, 
него опозицију актуелној 
власти. Они који не верују ни 
у шта су врло, врло љубом-
орни и љути на оне који ве-
рују у нешто. Због свега тога 
забринут сам за безбедност 
председника Вучића, члано-
ва његове породице и дру-
гих носилаца власти.

Нападнута је и идеја 
смањења изборног цен-
зуса на три одсто. Није 
ли ово смањење управо 
оно што одговара опози-
цији, а штети СНС-у?
- СНС је конструктивно 

допринела дијалогу о избо-
рима на ФПН. СНС је на Ву-
чићеву иницијативу изашла у 
сусрет опозицији и низом по-

зитивних промена још више 
побољшала изборне услове 
који су наслеђе претходне 
власти, која је сада опозиција. 
И на крају, Вучић и СНС пред-
ложили су и смањење цензу-
са за 40 одсто, што је мудар и 
помирљив предлог. Председ-
ник Вучић и СНС су то пред-
ложили у жељи да допринесу 
још већој стабилности и да 
смање напетости у друштву 
које изазива фрустрирани део 
опозиције. Одређени губитак 
мандата, који најјача странка 
добија због расутих гласова 
оних који нису прешли цен-
зус, СНС ће надокнадити још 
убедљивијом победом на из-
борима. Предвиђам око 55 
одсто гласова.

шта Србија добија 
смањењем цензуса и 
како очекујете да ће из-
гледати будући сазив 
парламента?
- Делимично сам већ од-

говорио. Такође, Србија ће 
добити бољу опозицију у 
парламенту од постојеће. 
Отвара се простор конструк-
тивним странкама опозиције. 
Будући сазив ће бити сигур-
но бољи. Парламент ће бити 
лишен нерадника и бојко-
таша, а своја места ће, међу 
осталима, заузети оне опо-
зиционе странке које виде да 
од екстремизма нема вајде.

Како коментаришете 
изјаве Тање фајон и Вла-
димира Билчика, шта је у 
овој идеји „неправично”?
- Господин Билчик је био 

много опрезнији од госпође 
Фајон. Обоје губе из вида 
да је ово позитивна, демо-
кратска мера, која излази у  
сусрет опозицији, и у скла-
ду је са Уставом и закони-
ма. Њихова реакција је чист 
ларпурлартизам. Очекујем 
да ће њих двоје увидети да 
овакве демократске мере, 
заслужују похвале, а не кри-
тике.

НЕБОЈшА БАКАРЕЦ

- Забринут сам за безбедност председника 
Вучића, чланова његове породице и других 
носилаца власти

»- Њихови напади 
резултат су безидејности 
и хаоса. Одликују их 
насиље, нихилизам, 
анархија, мржња, а све 
више практикују и 
отворени терор

»предСеднИк вучИћ Са малИм мИтровИћИма
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Нови погон компаније 
,,Knott Autoflex YUG“ 
у Бечеју, који је отво-

рио председник Александар 
Вучић, а у коме ће бити за-
послено 65 људи, потврђује 
да настављамо одговорном 
политиком да унапређујемо 
квалитет живота наших су-
грађана, каже за „СНС Ин-
форматор“ Драган Тошић, 
председник Општине Бечеј. 
Улагање у привреду и отва-
рање нових радних места, 
како каже, јесте један од 
приоритета који су предста-
вљени у кампањи за локалне 
изборе 2016. године, а отва-
рање овог погона потврђује 
континуиран привредни 
раст и економски опоравак 
Бечеја. 

- Компанија „Knott 
Autoflex YUG“ производи 
делове за аутоприколице, 
а вредност инвестиције за 
нови погон је 7,5 милиона 
евра, од чега је Развојна 
банка Србије учествовала 
са 250.000 евра. Желим да 
се захвалим председнику 
Вучићу на директној подр-
шци, у оквиру инвестиције 
компаније, која је један од 
стубова привреде у Бечеју“, 
каже Тошић.

У Бечеју је и светски по-
зната компанија за дораду 
семена „KWS“ отворила нај-
савременији центар у источ-
ној Европи, ту су и компаније 
„Кивоњ“ и „Мултитест“, за-
тим староседеоци „Сојапро-
теин“, „Линдегас Србија“, 
„МГМ пламен“, „Војводина 
аграр“, „Бечејка“, „Бимал“, 
„Бечејска пекара - Тривит“, 
„Бечејпревоз“, као и многа 
мала и средња предузећа, 
а италијанска компанија 
„Норман груп“ ускоро отва-
ра фабрику за производњу 
конфекције. Сви они запо-
шљавају више од 1.600 рад-
ника, а направљен је и план 
развоја до 2024. године.

Колика је незапосленост 
у Бечеју, а колика је била 
пре 2012. године? Каква 
је некада била привред-

на ситуација, а каква је 
данас?
- Бечеј је некада био реги-

онални привредни центар, 
а девастиран је због лоших 
приватизација и недомаћин-
ског односа претходног ру-
ководства. Када смо преузе-
ли одговорност за Општину, 
затекли смо много аљкаво-
сти и нелогичности, дуг од 
220 милиона динара, бан-
карски кредит и тек понеки 
написани пројекат. Успели 
смо да већ 2013. стаби-
лизујемо јавне финансије и 
покажемо како треба да се 
ради. Инсистирали смо на 
улагањима у индустријску 
зону, како бисмо креирали 
амбијент који ће привлачити 
инвеститоре. Захваљујући 
улагањима од више од 500 
милиона динара, Бечеј данас 
има комплетно опремљену 
индустријску зону са мо-
дерном инфраструктуром, 
три пута већим капацитетом 
снабдевања електричном 
енергијом, појачаним снаб-
девањем гасом, изграђеном 
канализацијом. Локална са-
моуправа чини све да ство-
ри услове за долазак нових 
инвеститора: од админи-
стративних олакшица, до 
унапређења инфраструктур-
них пројеката, уређења гра-
да, речних токова и развоја 
туризма. Према подацима из 
2012. године, незапослених 
је било скоро 5.000, а про-
сечан лични доходак био 
је 34.290,00 динара. Данас 
је незапослено 2.848 лица, 
а просечан лични доходак 
је 46.542 динара. Трудимо 
се да унапредимо и ефи-
касност администрације. 
Поносни смо на електрон-
ско издавање грађевинских 
дозвола, за шта смо и од 
НАЛЕД-а добили признање 
као најефикаснија општи-
на у Србији, са успешношћу 
87,87 процената.

Који су најважнији 
пројекти спроведени у 
току 2019. године?
- Изградили смо кружни 

ток и ревитализујемо водо-
водну мрежу у тој зони. Ре-
конструисали смо Улицу Ми-
лоша Црњанског, а почели 
су радови у Зеленој улици. 
Модернизује се јавна расве-
та по моделу јавно-приват-
ног партнерства, замењена 
је столарија у предшколским 
установама, изграђена глав-
на црпна станица отпадних 
вода, опремљен бунар у Ба-
чком Градишту. Раскрсни-
ца Главне и Републиканске 
улице опремљена је свет-
лосним сигналима, насуто је 
шест улица у Бечеју и Бачком 
Петровом Селу, асфалтиране 
су улице Севера Ђуркића, 
Петефи Шандора и Првог 
маја. Такође, постављена су и 
два најмодернија аутобуска 
стајалишта са климатизова-
ним простором за путнике, 
а реконструисана су и друга 
стајалишта у насељеним мес-
тима. Потписан је и уговор за 
реконструкцију рукометног 
игралишта у Бачком Петро-
вом Селу.

шта сте све планирали за 
ову годину? 
- У плану је реконструкција 

улица Новосадске, Данила 
Киша и Золтана Чуке, асфал-
тирање насеља Нестора Џи-
литова, реализација пројекта 

јавно-приват-
ног партнер-
ства за рекон-
струкцију и 
изградњу путе-
ва... Планирана 
је и изградња 
дегазатора на 
термалној бу-
шотини, који 
ће омогућити 
р а з д в а ј а њ е 
топле воде од 
метана, а циљ 
је да топла-
на, као глав-
ни енергент, 
почне да ко-
ристи топлу 
воду, а затим 
би се тражили 
и партнери за 
п р о и з в о д њ у 
струје од раз-
двојених га-
сова. После 
више деце-
нија, модерни-
зоваће се ше-
талиште крај 
Тисе. У плану 
је и рекон-
струкција ОШ 
,,Север Ђур-
кић“ и ШОСО 
, , Б р а т с т в о “ , 
изградња ка-
нализације у 

насељу Мала Босна, израда 
пројектно-техничке доку-
ментације за реконструкцију 
Дома здравља и пет амбу-
ланти у насељеним местима.

Колико су грађани за-
довољни тиме што учес-
твују у формирању ло-
калног буџета у оквиру 
акције „Буџет по мери 
грађана – и ти се питаш“? 
- Акцију смо покренули 

у сарадњи са невладиним 
сектором, како би грађа-
нима приближили идеју 
партиципативног креи-
рања буџета. Видели смо 
да је грађанима најваж-
није уређење улица, пар-
кова и дечијих игралишта. 
Због успеха оваквог начи-
на рада, планирамо да ово 
постане и одредба Статута. 
У гласању за буџетске при-
оритете за 2018. годину, 
највише гласова добила је 
реконструкција трга Чилаг 
и изграђен је кружни ток. 
За 2019. годину, грађани су 
навели реконструкцију јав-
не расвете и Улице Милоша 
Црњанског, те је замењено 
више од 5.000 сијалица и 
обновљена је Улица Мило-
ша Црњанског, у којој се 
налази предшколска уста-
нова.

Захваљујући пред-
седнику Општине Уб 

Дарку Глишићу и локал-
ним привредницима, по-
родица Максимовић из 
Звиздара, Максим (17), 
Теодора (15), Лука (13) 
и њихова мајка Марина, 
добили су нови дом.

У овој хуманој акцији, 
Дарко Глишић позвао је 
локалне привреднике 
да помогну и сакупље-
но је 110.000 динара за 
отплату дуга за струју, а 
затим је Максимовићи-
ма направљена кућа 
од 70 квадрата и ком-
плетно опремљена на-
мештајем и кућним апа-
ратима. Они су до пре 
само пола године жи-
вели у старом, трошном 
објекту, тешко оштеће-
ном у земљотресу, без 
струје и воде.

„Урадили смо све да 
вратимо осмех овој див-
ној породици, ђацима 
одликашима и њиховој 
мајци. Хвала свима који 
су помогли, најмање је 
важно колико је ко обез-
бедио, јер смо заједно 
овој сјајној деци омо-

гућили сигурно и добро 
место за становање. 
Поносан сам колико су 
били достојанствени у 
свим проблемима и ко-
лико су, од васпитања до 
учења, деца за пример“, 
рекао је Дарко Глишић, 
додајући да је Максим 
одличан ђак Техничке 
школе, рецитатор и глу-
мац у школским и пред-
ставама Дома културе, 
да је Теодора као „вуко-
вац“ уписала гимназију, 
а да све петице ређа и 
основац Лука.

ИНТЕРВЈУ

ЗВИЗДАР

НОВА КУћА ЗА 
МАКСИМОВИћЕ

ДРАГАН ТОшИћ, 
председник 

Општине Бечеј

ПРИВУКЛИ СМО ИНВЕСТИТОРЕ 
И ПРЕПОЛОВИЛИ НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Српска напредна странка 
обележила је Бадњи дан 

традиционалним уношењем 
бадњака у просторије цен-
трале странке у Београду. 
Свечаности је присуствовао 
Александар Вучић, пред-
седник странке, а бадњак 
је унео Милош Вучевић, 
потпредседник Главног од-
бора СНС.

Том приликом, Вучевић 
се обратио бројним гостима 
и замолио све напредња-
ке да увек буду са својим 
народом, а да за овај вели-
ки празник поделе љубав, 
пажњу и помоћ свима они-
ма којима су љубав, пажња 

и помоћ потребни.
„Година која је пред нама 

представља нови изазов и 
пружа прилику да покаже-

мо да смо још одговорнији 
и спремнији за оно што је 
пред нама. Наша политика 
сажета је у ономе о чему је 
председник Александар Ву-
чић говорио пре неки дан - 
да Србија буде једна велика, 
чврста и сигурна кућа за све 
оне који живе у њој и за све 
наше сународнике, ма где 
да живе. Ми само тражимо 
да Срби, ма где да живе, 
имају иста права, да говоре 
својим језиком, пишу својим 
писмом и припадају својој 
цркви, као што таква права 
имају сви грађани који живе 
у Србији“, поручио је Вуче-
вић.

СНС ОБЕЛЕЖИЛА БАДњИ ДАН
дарко глИшИћ Са малИшанИма Из звИздара

мИлош вучевИћ унео је Бадњак у проСторИје централе СнС
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72. Ниш

ШЕТЊА ПРОТИВ МЕТЕ НА ГРУДИМА АЛЕКСАНДРА ВУчИЋА
Више од 6.000 грађана прошета-

ло је улицама Ниша у знак протеста 
против метe на грудима председни-
ка Вучића. Трибинама су обележени 
Дан особа са инвалидитетом и Дан 
људских права. Више од 500 функ-
ционера и активиста СНС, на пет ло-
кација у Нишу, засадило је око 200 
садница дрвећа. Савет за просвету 
и Унија младих ОО Медијана орга-
низовали су трибину о обновљивим 
изворима енергије. Повереник ГО 
Звездан Миловановић посетио је 
суграђане који су се обратили за 
помоћ и однео им огрев, а заједно 
са Правним саветом организовао је 
пријем грађана.

73. цРВеНи КРСт

ОБИЛАЗАК СУГРАЂАНА
Савет за здрав-

ство наставио је 
с обиласком су-
грађана. Чланови 
ОО реализовали 
су акцију озелења-
вања града, а чла-
нови Уније младих 
делили страначки 
материјал и паке-
тиће.

78. ПАлилУлА

ПОШУМЉАВАЊЕ ДЕЛИЈСКОГ ВИСА
Унија младих организо-

вала је предавање поводом 
800 година аутокефалности 
српске цркве и учествовала 
је у пошумљавању Делијског 
Виса. Активисти су делили 
страначки материјал у на-
сељима Делијски вис и Црве-
на звезда. У просторијама ОО 
организован је пријем грађа-
на. Малишанима су подељени 
пакетићи.

74. ПАНтелеј

ДРУжЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

75. НишКА бАњА

ПОДЕЛА ГАРДЕРОБЕ
ОО организовао је 

акцију поделе гарде-
робе социјално угро-
женим суграђанима 
и поделе пакетића 
малишанима.

79. ГАџиН ХАН
жУРКА ОМЛАДИНЕ У СОПОТНИЦИ
У селу Сопотница организована је журка омладине СНС.

80. МеРОшиНА
ОБИЛАЗАК РАДОВА

На иницијативу Далиборке 
Марковић, у сарадњи са не-
мачком хуманитарном орга-
низацијом „Хелп“, договорено 
је формирање Савета за ром-
ску националну мањину СНС. 
Формирали смо и Унију жена 
и Унију жена ромске мањи-

не. Представнице Уније жена, 
поводом Међународног дана 
особа са инвалидитетом, по-
сетиле су самохрану мајку са 
двоје деце са Дауновим синд-
ромом и уручиле јој пакете по-
моћи. Наши чланови разгова-
рали су са грађанима.

81. СВРљиГ
ФОРМИРАНА УНИЈА жЕНА

Председница Привременог 
органа у Мерошини др Сања 
Стајић обишла је радове на 

асфалтирању пута Дешилово-
Девча-Лепаја и на насипању 
гребаног асфалта у селу Брест.

Организована је подела па-
кетића и представа. Више од 
200 пензионера дружило се на 
новогодишњој прослави, којој је 

присуствовао и најстарији члан 
СНС Лазар Станковић (94). Обе-
лежено је 11 година рада стран-
ке у Општини Пантелеј.

Одржана је трибина о ре-
продуктивном здрављу ом-
ладине. Чланови Савета за 
здравство обишли су суграђа-

не. Активисти ОО укључили 
су се у акцију пошумљавања 
и организовали дружење са 
пензионерима.

Завршава се обележавање зона школа у Рутевцу и Нозрини. Ом-
ладина ОО посетила је кориснике Геронтолошког центра „Јеленац“. 
Грађанима смо делили „СНС Информатор“.

77. АлеКСиНАц

ОБЕЛЕжАВАЊЕ ЗОНА ШКОЛА

76. МеДијАНА

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ ОМЛАДИНЕ

После седнице Главног 
одбора Српске на-
предне странке, која 

је одржана 29. децембра у 
Комбанк дворани, председ-
ник СНС Александар Вучић 
обратио се медијима, и ис-
такао да ће странка изаћи 
пред грађане са великим, 
али реалним плановима, и 
да је победа задатак на из-
борима.

Најавио је да ће СНС у 
јуну, на страначкој Скупш-
тини која ће највероватније 
бити одржана на Видовдан, 
добити потпуно ново руко-
водство, од председника до 
чланова Главног одбора, али 
да се он неће поново кан-
дидовати за председника 
странке, те да је сигуран да 
ће његов наследник умети и 
моћи да води странку како 
треба.

„Када се заврше избори, 
потребно је 45 дана за спро-
вођење процедуре имено-
вања делегата за Скупшти-
ну. Тако да ће СНС потпуно 
ново руководство имати од 
јуна. Желели смо да у изборе 
уђемо без жестине коју носе 
унутарстраначки другачији 

ставови, а онда ће после из-
бора бити прилика да у до-
број конкуренцији најбољи 
побеђује. Предложићу ново 
руководство и верујем да ћу 
добити подршку већине де-
легата СНС“, рекао је пред-
седник Вучић.

Изразио је уверење да ће 
ново руководство СНС бити 
у стању да се бори са надо-
лазећим изазовима који ће 
бити пред Србијом, а посеб-
но зато што Србија данас има 
другачије стандарде и мора 
много брже напред. Према 
његовим речима, постоји 
потреба да се простор да љу-
дима који имају енергију, ен-
тузијазам, који су неукаљани.

„Они, просто, желе да 
победе оне који су се мало 
уморили, који желе да праве 
своје кланове, да буду вели-
ки шефови, а има их таквих 
на локалу и на другим ниво-
има. Уверен сам да ћу имати 
времена да све сагледам и 
предложим најбоље људе, 
од председника странке до 
чланова Главног одбора“, ре-
као је Вучић.

На седници Главног од-
бора Ана Брнабић изабрана 

је за члана Председништва 
странке, акламацијом свих 
чланова ГО. Ово страначко 
тело донело је одлуку да нај-
мање 20 младих људи, који 
су обучавани на страначкој 
академији, буде на посла-
ничкој листи СНС на пред-
стојећим изборима.

„Ови људи су са наше ака-
демије, које смо обучавали и 
припремали, то су образова-
ни и вредни, способни и ам-
бициозни млади људи, који 
ће добити шансу“, поручио је 
председник Вучић, предста-
вљајући нова лица СНС.

„Млади ће бити на свим 
листама СНС, локалним, 
покрајинским и републич-
ким. Велики број њих биће 
посланици, одборници, 
председници општина, жеља 
СНС је да се подмлади стран-
ка и да се појави нова енер-
гија. Никада СНС неће бити 
тајкунска или бизнис стран-
ка, већ странка поштеног на-
рода и младих који желе бу-
дућност у својој земљи и да 
помогну свим другим својим 
вршњацима да остану у Ср-
бији“, нагласио је председ-
ник СНС.

Вучић је рекао да је Главни 
одбор СНС пружио подршку 
српском народу и Српској 
Православној Цркви у Црној 
Гори, као и да је на седници 
разговарано и о актуелној 
политичкој ситуацији у ре-
гиону и земљи. Рекао је и да 
остаје при одлуци да се не 
кандидује поново за пред-
седника странке, мада је вр-
шен притисак на њега да се 
предомисли.

„То радим да се СНС не 
би претворила у досовске 
странке, тајкунске, без иде-
ологије. Нећу да дозволим 
да буде иста као ДС, и друге 
странке личних новчаника и 
рачуна. Биће великих кад-
ровских промена, значајне 
промене обухватиће око 60 
одсто оних на локалу који 
су водили листе, а и остале 
листе доживеће драстичне 
промене. Циљ је да нам се 
не понове грешке других и 
да странка буде народна, 
јер је убедљиво најбоља у 
односу на све друге“, иста-
као је председник Вучић, 
наводећи да се то види кроз 
бројеве - километре путева, 
плате...

СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА СНС

СТРАНАчКА СКУПшТИНА У ЈУНУ
алекСандар вучИћ Са полазнИцИма академИје за младе лИдере СнС

предСтава за најмлађе

новогодИшњИ пакетИћИ

озелењавање града
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

97. КРУшеВАц

ХУМАНИТАРНЕ 
АКЦИЈЕ

82. МАли 
иђОш
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
АМБУЛАНТЕ 
У ЛОВЋЕНЦУ

Започета је санација 
амбуланте у Ловћен-
цу и свлачионица ФК 
„Његош“ и донирани 
су медицински уређаји 
за све три амбуланте. 
Чланови ОО поделили 
су пакетиће малиша-
нима и уредили парк у 
Ловћенцу. МО Фекетић 
организовао је турнир 
у куглању, а МО Ловће-
нац - Дечије спортске 
игре. Одржани су ре-
довни пријеми грађана.

83. СРбОбРАН
ПОДЕЛА 
ПАКЕТИЋА

Поводом празни-
ка, ОО је организовао 
доделу пакетића за најмлађе, уз 
Деда Мраза и аниматоре.

84. тРГОВиште
РАЗГОВОР СА чЛАНСТВОМ

Посетио нас је члан ИО СНС 
Милан Д. Стевановић и разгова-
рао са чланством.

85. лАјКОВАц
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Прикључили смо се акцији 
пошумљавања Србије. Чланице 
Уније жена, поводом „16 дана ак-
тивизма против насиља над жена-
ма“, организовале су радионицу. 
Омладина ОО делила је „СНС Ин-
форматор“. Асфалтиран је Гајски 
пут, Дом здравља организовао је 
бесплатне лекарске прегледе, а 
Културни центар Улицу отвореног 
срца.

86. љУбОВијА
ОПРЕМА ЗА ШКОЛСКЕ 
КАБИНЕТЕ

Општина је донирала нову „да-
чију дастер“ Полицијској станици. 
Центар за едукацију СНС одржао 
је семинар. Активисти ОО делили 
су „СНС Информатор“, а активи-
сти МО Рујевац уређивали атарске 
путеве. Средња школа набавила је 
интерактивне табле, пројекторе 
и опрему за кабинете. Активисти 
ОО садили су тополе на теренима 
ФК „Дрина“.

87. зРењАНиН
РАЗГОВОР СА 
МЕШТАНИМА СЕЛА

Покрајински секретар Влади-
мир Батез потписао је уговор о 
санацији паркета у фискултурној 
сали школе у Ченти и отворио 

Инклузивне игре без граница у 
Зрењанину. Градоначелник Че-
домир Јањић, покрајински секре-
тар Владимир Галић и директор 
„Војводинашума“ Роланд Кокаи 
засадили су брезе у Планковој 
башти. Градоначелник Јањић раз-
говарао је са мештанима Лукиног 
Села, Белог Блата, Стајићева и 

Ечке, и поделио пакетиће учени-
цима школе „9. мај“. Одржан је 
Зимски турнир у малом фудбалу.

90. КОВиН
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Активисти МО Плочица уредили 
су Омладински дом и просторију 
за пензионере, а МО Мраморак 
уручили су пакете социјално уг-
роженој породици. Чланице МО 
Делиблато уручиле су пакете за 
четири социјално угрожене по-

родице. Активисти МО Дубовац 
помогли су уређење просторија 
Омладинског дома. Чланови Уније 
пензионера уручили су намирнице 
за две пензионерке. Чланице Уније 
жена посетиле су породицу са де-
веторо деце и поклониле им гар-
деробу и играчке. Министар Бра-
нислав Недимовић разговарао је са 
пољопривредницима. Отворен је 
пут Ковин-Делиблато. Чланови ОО 
личним донацијама купили су огрев 
за социјално угрожену породицу и 
телевизоре за удружења пензионе-
ра у Делиблату и Баваништу. Пред-
седница Општине Сања Петровић 
уручила је пакете удружењима пен-
зионера у Ковину и Мраморку. Ор-
ганизована је хуманитарна акција 
„Спортисти за Лану“.

91. СУбОтицА
ОТВОРЕН ИПСИЛОН КРАК

Председник Александар Вучић 
отворио је Ипсилон крак, оби-
лазницу око Суботице, чија је из-
градња започета пре три деценије. 
Суботица је добила Регионални 
стартап центар. Градоначелник 
Богдан Лабан разговарао је са 
амбасадором Шпаније Раулом 
Бартоломеом Молином о економ-
ској и културној сарадњи. У току 
је обнова Народног позоришта, а 
реконструисана је Улица Максима 
Горког. Полицијска управа добила 
је аутомобил „шкода карок“. Чети-
ри породице добиле су огрев који 
је обезбедила МЗ Дудова шума.

92. ПлАНДиште
ОГРЕВ ЗА ПЕТ ПОРОДИЦА

Активисти ОО уредили су парк 
у насељу Расадник у Пландишту, 
а чланови ОО садили су дрвеће у 
Милетићеву и Банатском Соколцу. 
Председник ОО Јован Репац оби-

шао је породицу Сурла 
у Великом Гају и уру-
чио поклоне чланства. 
Чланице Уније жена 
организовале су Ново-
годишњи базар. Акти-
висти ОО обезбедили 
су огрев за пет социјал-
но угрожених породица 
и посетили породицу 
Ђокић, која се усељава 
у општинску кућу у Јер-
меновцима.

93. КУлА
ТЕЛЕВИЗОР ЗА 
ДОМ КУЛТУРЕ

Активисти ОО раз-
говарали су са мешта-
нима Крушчића који су 
похвалили обнову пута 
Крушчић-Грачац, а по-
вереници су најавили и 
обнову пута до Руског 
Крстура. Повереници 
Марко Пешић и Драгу-
тин Медојевић уручили 
су телевизор Дому кул-

туре у Руском Крстуру, донацију 
чланова ОО. Активисти су на више 
штандова разговарали са грађани-
ма. Током децембра, одржано је 
110 пријема грађана код председ-
ника Дамјана Миљанића.

94. ВлАДичиН ХАН
НОВА РАДНА МАШИНА

Средствима из општинског 
буџета, ЈП за комунално уређење 
набавило је радну машину за одр-
жавање путева, чишћење јаркова 
и зимско одржавање.

95. иНђијА
ДРУжЕЊЕ СА 
СУГРАЂАНИМА

Активисти ОО озеленили су 
деоницу пута Бешка-Крчедин. 
Чланице Уније жена направиле су 
платнене торбе и лаванда џачиће 
које су поделиле суграђанима за 
време празника. Чланови свих МО 
уручили су пакете са намирни-
цама угроженим породицама, из 
личних средстава. Чланови из Кр-
чедина, Чортановаца, Нових Кар-
ловаца и инђијских месних одбора 
дружили су се са суграђанима и 
делили симболичне поклоне.

96. ПАНчеВО
ОГРЕВ ЗА чЕТИРИ 
ПОРОДИЦЕ

Чланови ГО помогли су при-
купљање средстава за куповину 
огрева за четири породице из До-
лова. У току је уклањање дивљих 
депонија. Министар Бранислав 
Недимовић и градоначелник Саша 
Павлов посетили су пољопривред-
нике у Омољици и Иванову. Пан-
чево добија променаду на Тамишу. 
Потписани су уговори за грађевин-

ски материјал за осам избегличких 
породица. Премијерка Ана Брна-
бић посетила је Машинску школу, 
која је међу првима у Србији увела 
дуално образовање. Волонтери и 
јавне личности засадили су више 
од 1.000 садница дрвећа. Потпред-
седница Главног одбора СНС Ма-
рија Обрадовић разговарала је са 
чланством. Уређен је пролаз кроз 
Моравску и Вардарску улицу и ко-
шаркашки терен на Содари.

98. СМеДеРеВО
1.000 ПАКЕТИЋА

Функционери ГО СНС Смедере-
во, из личних средстава, обезбе-
дили су 1.000 пакетића за децу, а 
малишанима су их поделили пове-
реници Јасмина Војиновић, Јован 
Беч и Дејан Стошић.

99. СтАРА ПАзОВА
МЛАДИ КАО ПОЈАчАЊЕ ОО

У организацији ОО и МО Нова 
Пазова одржан је састанак са 50-
так младих симпатизера СНС који 
су добили страначке приступнице и 
очекујемо њихова учлањења. Пред-
седник ОО Ђорђе Радиновић једном 
седмично, у страначким просторија-
ма, прима грађане. Реконструише се 
пут према Старим Бановцима и гра-
ди канализација и водовод. Обезбе-
дили смо угаљ за око 1.000 породи-
ца слабијег материјалног стања.

100. СВилАјНАц
НОВИ чЛАНОВИ

Уручили смо чланске карте но-
вим члановима странке. Редовно 
обилазимо месне одборе и разго-
варамо са грађанима.

101. цРНА тРАВА
ПОМОЋ ЗАВЕЈАНИМ 
МЕШТАНИМА

У сарадњи са децом из ПУ и 
основцима, организовали смо 
кићење јелке на централном тргу. 

Снажно невреме проузроковало је 
велики број кварова на електро-
водовима и непроходност путева. 
Део наших активиста био је укљу-
чен у акцију помоћи завејаним су-
грађанима.

102. СОМбОР
РАЗГОВОР СА 
ГРАЂАНИМА У МЗ ВЕНАЦ

Уручена су седишта за вожњу 
деце бициклом, која је обезбе-
дио Град. Градоначелница Ду-
шанка Голубовић и председник 
Покрајинске владе Игор Мировић 
обишли су радове на изградњи 
пута Стапар-Сивац. Градона-
челница је разговарала са грађа-
нима МЗ Венац, уручила кључеве 
два теренска возила Дому здра-
вља и уговоре о студентским сти-
пендијама. Одржане су Сомборске 
зимске чаролије. Свакодневно смо 
на штандовима, делимо „СНС Ин-
форматор“ и разговарамо са су-
грађанима. Активисти МО Горња 
Варош, Црвенка, Гоге, Станишић, 
Бездан и Бачки Моноштор уређи-
вали су околину, а акција по-

шумљавања одржана је код Хипо-
дрома и у Гакову.

104. бАтОчиНА
НОВИ АСФАЛТ

Председник Општине наста-
вио је са пријемом грађана сваког 
четвртка. Струганим асфалтом 
пресвучена је Равногорска улица у 
Жировници. Асфалтиран је пут до 
гробља у Милатовцу, Жировници 
и засеоку Илићи у Црном Калу, а 
нови асфалт добила је и деоница 
Бадњевац-Сипић.

105. СРеМСКА 
МитРОВицА
АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Обележен је Међународни дан 
особа са посебним потребама и 
инвалидитетом. У Mачванској 
Митровици организована је ак-
ција озелењавања. Градоначелник 
Владимир Санадер примио је де-
легацију братског града Невера из 
Француске. Замењен је прикључ-
ни вод и реконструисан део кана-
лизационе мреже у насељу КПД. 

Отворено је клизалиште, Магични 
трг и манифестација Дечија Нова 
година. Положен је камен-те-
мељац за нови вртић у Лаћарку.

106. ПеЋиНци
ТЕЛЕВИЗОР ЗА 
УДРУжЕЊЕ жЕНА

ОО донирао је телевизор Уд-
ружењу жена „Колевка Срема“, 
купљен личним средствима чла-
нова.

107. КОВАчицА
ОБНОВА САЛА 
ЗА ФИЗИчКО

Покрајински секретар Влади-
мир Батез посетио је Ковачицу и 
потписао уговоре за адаптацију 
и опремање спортских сала у ОШ 
„Млада поколења“ и „Свети Геор-
гије“. На Божићно-новогодишњем 
вашару, чланови МО Ковачица 
разговарали су са мештанима. 
Министар Бранислав Недимовић 
посетио је газдинства у Падини и 
Дебељачи, и Земљорадничку зад-
ругу у Уздину. Општина је орга-
низовала новогодишњи програм и 
поделу пакетића.

108. КРАљеВО
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Активисти ГО организовали су 
низ хуманитарних акција у којима 
су помоћ добиле социјално угроже-
не породице из Сијаћег Поља, Риб-
нице, Краљева... Активисти Штаба 
9 приредили су акцију „Књига на 
дар“. Слетањем авиона национал-
не авио-компаније „Ер Србија“ на 
аеродром „Морава“, званично су 
отпочели летови из Краљева.

109. ВРбАС
ШЕСТ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛЕ 

Дом здравља опремљен је но-
вим ултразвучним апаратом, а 
патронажна служба добила је 
нови аутомобил. МО Центар орга-

Реакција Крушевљана на насловне 
стране новина на којима је председ-
ник Александар Вучић приказан као 
снајперска мета, била је окупљање 
и шетња центром града. Одржана 
је још једна акција давања крви. Са-
вет за здравство одржао је трибине 
о превенцији малигних обољења, 
а чланови Савета за социјална пи-
тања обишли су пет породица и уру-
чили им пакете са намирницама и 
средствима за хигијену. Одржана је 
свечаност поводом почетка изградње Мо-
равског коридора, којој је присуствовао 

председник Вучић. Активисти ГО делили 
су „СНС Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Чланови Савета за социјална 

питања поделили су хуманитарну помоћ 
породицама у Лучини и Ћићевцу, купљене 
средствима Миомира Божиловића.

88. КРУПАњ

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ
Унија жена и чланови ОО засади-

ли су дрво пријатељства, а жене 
из Крупња и Београда посе-
тиле су црквени комплекс 
Добри поток. Активисти 
ОО озеленили су де-
понију. Асфалтиран 
је пут Завлака-Цве-
туља, као и путеви 
у МЗ Брштица и 
Завлака. Поста-
вљена је лед расве-
та у граду и на 
малим спортским 
теренима. Поста-
вљена је и сигнали-
зација за пешачке, 
планинарске, гљиварс-
ке и бициклистичке стазе. 
Општина је наградила нај-
боље спортисте, а за децу обез-
бедила пакетиће и ауто-седишта.

103. ПетРОВАц НА МлАВи

ОБНОВЉЕНА БРАНА

Завршен је један од највећих инфраструктурних пројеката у 
Општини - изграђена је модерна брана у насељу Бусур, која ће 
обезбедити бољу заштиту од поплава.

89. КлАДОВО
СЛУШАМО 
ГЛАС НАРОДА

Активисти ОО и повереник 
Саша Николић разговара-
ли су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“. Одржа-
но је предавање „Слушамо 
глас народа“, које су водили 
Лука Петровић, Адам Шука-
ло и Никола Радовић, а наш 
ОО угостио је представнике 
свих општинских одбора из 
Борског и Зајечарског окру-
га. Општина је организовала 
празничну манифестацију 
за најмлађе. Активисти ОО 
обишли су породице Гонцић 
из Мале Врбице и Николић из 
Новог Сипа, и уручили гарде-
робу и пакетиће.

пакетИћИ за најмлађе

актИвИСтИ СнС делИлИ Су „СнС ИнФорматор“ на штандовИма шИром града



низовао је дружење за пензионе-
ре. Потписани су уговори за доде-
лу шест сеоских кућа избегличким 
породицама. МО Центар, Трећи, 
Стари Врбас, Змајево, Равно Село, 
Бачко Добро Поље и Куцура са-
дили су дрвеће на неколико ло-
кација. Активисти МО Центар ис-
цртали су линије на кошаркашком 
терену и уредили прилаз за инва-
лиде. Омладина ОО организовала 
је предавање о кампањи и избори-
ма, а МО Равно Село о физичкој 
активности. 

111. АлибУНАР
ПОСЕТА МИНИСТРА 
НЕДИМОВИЋА

Министар Бранислав Неди-
мовић посетио је пољопривред-
нике у Банатском Карловцу, 
Николинцима и Иланџи. Унија 
жена МО Селеуш организовала 
је манифестацију „Божићни пос-
ни дани“. Новогодишњи караван 
посетио је свако место у Општи-
ни и обрадовао малишане. Уније 
пензионера, жена и омладине 
ОО уприличиле су дружење 

чланства. МО Селеуш организо-
вао је турнир у одбојци.

114. житОРАђА
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА НАСЕЉЕ 
ГРИВАЦ

Редовно делимо „СНС Ин-
форматор“ и разговарамо са су-
грађанима. Поделили смо више 
од 2.000 календара и 500 па-
кетића. Реконструисане су две 
улице у МЗ Житорађа и саниране 
су ударне рупе у целој Општи-
ни. Почела је изградња канали-

зације у МЗ Житорађа, коју су 
грађани насеља Гривац чекали 
деценијама.

115. КУчеВО
ВЕчЕ ДИЈАСПОРЕ

Задужбина Николе Спасића 
донирала је Дому здравља два 
нова медицинска фрижидера. 
Одржан је збор грађана у Кучај-
ни, округли сто о спречавању 
насиља у породици и додељене 
су награде за најбоље спортисте 
и за најбољег ватрогасца. У ор-

ганизацији ОО, одржано је Вече 
дијаспоре. Организован је пријем 
за делегацију кинеске компаније 
„Ганг Јуан“.

116. бАбУшНицА
ОБНОВА ВРТИЋА

У Бабушници је одржан саста-
нак поводом проширења Сло-
бодне зоне Пирот на територију 
наше Општине. У ПУ „Дечија ра-
дост“ завршени су радови на по-
већању енергетске ефикасности, 
преко пројекта „Норвешка за вас“.

117. СУРДУлицА
ГАРДЕРОБА ЗА УГРОжЕНЕ

Чланови Уније младих и Савета 
за социјална питања прикупили су 
гардеробу за социјално угрожене 
породице.

118. АлеКСАНДРОВАц
САСТАНЦИ СА 
МЕШТАНИМА

У МЗ Тулеш организован је са-
станак са грађанима, а председ-
ник Општине разговарао је и са 
мештанима села Козница, Плоча 
и Јелакци. Одржан је коктел у ОО.

119. КНиЋ
ПОМОЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Општина је издвојила средства 
да за 117 пољопривредних газдин-
става набаве прикључне машине, 
опрему за наводњавање... Још 17 
младих пољопривредника доби-
ло је средства за покретање про-
изводње. Општина је поклонила 
ауто-седишта свим бебама рође-
ним на њеној територији у 2019. 
години.

120. ВРњАчКА бАњА
НОВЕ УЛИЦЕ

Реконструисане су улице Душа-
на Петровића Шанета и промет-
на улица поред ОШ „Младост“ у 
Врњцима, а и изграђена је Извор-
ска улица у Штулцу.
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110. ПОжАРеВАц

НОВО ВОЗИЛО 
ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
Активисти ГО СНС укључили су се у велику 

акцију пошумљавања Србије. Подељени су паке-
тићи у Центру за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју. Постављени су дечији моби-
лијари у улицама Кнез Милошев венац, Чеде Ва-
совића и Васе Пелагића. Институт за трансфузију 
крви Србије прогласио је Пожаревац, по девети 
пут, за најхуманију средину у Србији. Градоначел-
ник Бане Спасовић уручио је кључеве новог сани-
тетског возила за Дом здравља.

112. леСКОВАц

ЈЕЛКЕ ЗА МАЛИШАНЕ ИЗ УГРОжЕНИХ ПОРОДИЦА
Више хиљада Лесковча-

на изашло је на улице у знак 
подршке председнику Алек-
сандру Вучићу након наслов-
ница листова „НИН“ и „Данас“. 
Потпредседница Главног од-
бора СНС Марија Обрадовић 
разговарала је са активистима 
ГО. Активисти МО Прва јуж-
номоравска бригада, Раде Жу-
нић, Суварека, Дубочица 2 и 3 
и Бобиште поклонили су јелке 
и украсе малишанима из со-
цијално угрожених породица. 
Активисти МО Морава, Доње 
Стопање, Дубочица, Коста 
Стаменковић учествовали су 
у хуманитарним акцијама. Са-
вет за друштвене делатности, 
Унија младих и МО Печење-
вце организовали су триби-
ну на тему трговине људима. 

Чланови Уније младих делили 
су „СНС Информатор“. Акти-
висти МО Грделица садили 
су дрвеће, чланови МО Вучје 
уредили су парк, а МО Стој-
ковце офарбали мост. Члани-
це Форума жена подржале су 
традиционалну Кромпиријаду, 
а активисти МО Доња Слати-
на и Велика Биљаница прику-
пили су средства за изградњу 
два аутобуска стајалишта. 
Чланови Савета пензионера 
донирали су шпорет социјал-
но угроженом суграђанину, а 
чланови МО Вељко Влаховић 
1 постељину за болницу. Ак-
тивисти МО Моше Пијаде по-
ставили су заштитне ограде на 
стазама и засадили четинаре. 
Савет за просвету одржао је 
трибину о вршњачком насиљу.

113. лОзНицА

НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ
Обележавању почетка радова на изградњи ауто-пута и брзе 

саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница присуствовао је председник 
Александар Вучић. Чланови Савета за заштиту животне средине 
садили су дрвеће у Омладинском парку. Представнице Уније жена 
посетиле су пољопривредно газдинство Славице Капетановић у 
Доњем Добрићу. Градоначелник Видоје Петровић организовао 
је новогодишњи пријем за близу 1.000 представника привредног, 
спортског, културног и верског живота. Петровић је организовао и 
састанак са представницима дијаспоре из Мачванског округа.

                                                                                                                                                                                                                                            121. беОГРАД

РАЗГОВОРИ СА ГРАЂАНИМА

Секретар ГО СНС Београд Александар Марковић, заједно са се-
кретаром за привреду Милинком Величковићем, председником 
Општине Младеновац Владаном Глишићем, градским секретаром 
за саобраћај Душаном Рафаиловићем, представницима Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу града и ЈП „Путеви Београ-
да“, разговарао је са грађанима на трибинама. Чланица ГО Наташа 
Станисављевић дружила се са пензионерима Лазаревца, Сурчина 
и Звездаре. Потпредседник ГО Милосав Миличковић и чланови ГО 
Александар Марковић, Драгомир Петронијевић и Александар Мир-
ковић разговарали су са грађанима Раковице.
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122. бАРАјеВО

НОВА ЛИНИЈА БГ ВОЗА

Почела је са саобраћањем минибус линија Барајево-
Гунцати-Барајево, а уведена је нова линија БГ воза Лаза-
ревац-Овча преко Барајева. Активисти и функционери 
ОО разговарали су са суграђанима на штанду испред 
Поште. Након гасификације мреже у Гунцатима, почиње 
изградња тротоара.

123. ГРОцКА

ДРУжЕЊЕ СА НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА
Асфалтиране су 

улице у Заклопачи, 
Гроцкој, Бегаљици, 
Камендолу, Пудар-
цима, Умчарима... 
Започета је санација 
корита Калуђерич-
ког потока. Пензи-
онери Врчина по-
сетили су манастир 
Жичу и Врњачку 
Бању. ОО организовао је дружење за 
најстарије суграђане у МЗ Пударци и но-
вогодишње дружење за даме. Активисти 
МО Гроцка и Лештане уручили су пакете 
са намирницама социјално угроженим 

комшијама. У МЗ Врчин одржана је триби-
на поводом Међународног дана особа са 
инвалидитетом. За најмлађе организован 
је новогодишњи програм на пет локација, 
а Општина је обезбедила 6.500 пакетића.

актИвИСтИ СнС на штанду

Бане СпаСовИћ уручује кључеве новог СанИтета

наташа СтанИСављевИћ Са пензИонерИма лазаревца, 
СурчИна И звездаре

алекСандар мИрковИћ Са БеограђанИма

мИлоСав мИлИчковИћ И актИвИСтИ го СнС Београд

алекСандар марковИћ И драгомИр петронИјевИћ Са СуграђанИма

мИлИнко велИчковИћ, душан раФаИловИћ, владан глИшИћ 
И алекСандар марковИћ



ГО Палилула обрадовала 
је више од 8.000 малишана 
новогодишњим пакетићима. 
Председник Општне Алек-
сандар Јовичић обишао је 
радове у Великом Селу и 
Улици Михаила Петровића 
у Борчи. Поводом нового-
дишњих празника, орга-
низована је радионица за 
пензионере у Канцеларији 
Центар. Чланице Уније жена 

Борча и Тим за социјалну 
заштиту обишли су породи-
цу Лукач, у којој се мајка ста-
ра о тешко оболелом сину. 
Пензионери из Канцеларије 
Центар провели су пријат-
но поподне у дружењу. Ак-
тивисти Тима за социјална 
питања Борча посетили су 
породицу Ђурић и донирали 
инвалидска колица, обез-
беђена из личних средстава.
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125. зВезДАРА
ДРВА ЗА БАКА АНЂУ

Унија жена организовала је 
трибину о репродуктивном здра-
вљу жена. Чланови ОО обезбеди-
ли су дрва баки Анђи Кривокапић. 
Активисти ОО дружили су се са 
суграђанима сваког викенда на 
више локација. Реконструисан је 
парк у Устаничкој улици. На ини-
цијативу ГО, „Зеленило“ је дони-
рало јелке за порту цркве у ВМЛ. 
У МЗ Војвода Мишић одржан је 
састанак са грађанима на тему 
изградње канализације у Улици 
Веселина Чајкановића. На Тргу 
бајки организоване су предста-
ве и радионице. Организована је 
бесплатна школа самоодбране за 
жене. ГО Звездара посетили су 
учесници Међународног турнира 
у шаху из Русије.

127. МлАДеНОВАц
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА

Активисти МО Јагњило уреди-
ли су центар села и уклонили от-
пад. Функционери ОО посетили 
су социјално угрожене грађане у 
МЗ Селтерс и уручили им пакете 

са храном и средствима за хигије-
ну, које су обезбедили из личних 
средстава. ОО организовао је 
часове модерног плеса за пензио-
нере. Чланови Савета за пољопри-
вреду разговарали су са пољопри-
вредницима у Великој Крсни и у 
Јагњилу. ОО наставља са инфор-
матичком обуком за најстарије.

130. СтАРи ГРАД
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

OO организовао је пријем 
грађана Старог града. Градски и 
општински одборници разгова-
рали су о реализованим иниција-

тивама суграђана и о решавању 
комуналних проблема.

132. РАКОВицА
САДЊА ДРВЕЋА

Реконструисан је плато у Ули-
ци пилота Михаила Петровића и 
парк у Улици Николе Мараковића. 
У Патријарха Павла изграђен је 
паркинг и асфалтиран је део ули-
ца Љубише Јеленковића и Славка 
Миљковића. Почела је бесплатна 
обука за пчеларе. У сарадњи са 
НСЗ и Гимназијом, организована 
је информатичка обука за неза-
послене. Уређени су паркић и иг-
ралиште у Улици Николе Марако-
вића, а у Пилота Михаила Петро-
вића уклоњени су графити. На 
Стражевици су уређени спортски 
терени и дечије игралиште, а на 
Канаревом брду зелене површи-
не. Огревно дрво добило је девет 
социјално угрожених породица. 
Активисти ОО дружили су се са 
грађанима на штандовима. Мило-
сав Миличковић, Горан Весић и 
Владан Коцић засадили су дрвеће 
у насељу Сунчани брег, а активи-
сти у Скојевском насељу.

137. СУРчиН

БРОЈНЕ ТРИБИНЕ

124. ВОжДОВАц

ЗАМЕНА УЛАЗНИХ ВРАТА 
НА ЗГРАДАМА

Замењена су врата у улазима 
великог броја зграда, а акти-
висти ОО обишли су радове и 
разговарали са суграђанима. 
МО Митрово брдо иницирао је 
реконструкцију прилазних пу-
тева у Улици Браће Јерковића. 
На иницијативу омладине, при-
купљена је гардероба за При-
хватилиште за одрасла и стара 
лица. Активисти МО Јајинци 

обишли су породицу Гогић и из 
личних средстава донирали па-
кет намирница. У МЗ Кумодраж 
организован је бесплатни пила-
тес. Општина је организовала 
весели новогодишњи аутобус 
за малишане. Руководство 
Општине, из личних средста-
ва, омогућило је новогодишње 
пакетиће за сву децу до седам 
година.

129. ВРАчАР

ПРВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ 
НА КАРТИЦУ

Постављен је модерни контејнер за одлагање отпада „на карти-
цу“. У организацији Општине, најстарији суграђани посетили су 
Савинац, Таково и Чачак. ГО Врачар и ове године обрадовала је 
најмлађе суграђане пакетићима и позоришном представом.

126. лАзАРеВАц
КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ ЗА НОВИ ДОМ КУЛТУРЕ
Председник ОО Бојан Сте-

вић организовао је пријем 
грађана у страначким прос-
торијама. Организовани су 
штандови у Лазаревцу и Сте-
појевцу. Функционери су из 
личних средстава обезбеди-
ли намирнице, а чланови МО 
Шопић, Стубица и 19. сеп-
тембар однели су их најста-
ријим суграђанима. Савет за 
пољопривреду организовао 
је обилазак пољопривредних 
газдинстава. Положен је ка-
мен-темељац за Дом културе 
у Миросаљцима. Проширује 
се паркинг и поставља ЛЕД 
расвета у Улици др Ђорђа Ко-
вачевића.

131. ОбРеНОВАц
170 ДОМАЋИНСТАВА 
ПРИКЉУчЕНО НА ТОПЛОВОД
Одржан је Међународ-

ни карате турнир „Трофеј 
Обреновца”. Завршава се 
реконструкција црпне 
станице „Забрешке ли-
ваде“ у Забрану. Проши-
рује се топловодна мре-
жа на 170 домаћинстава 
у насељу Музичка коло-
нија. У току је крпљење 
ударних рупа. Поста-
вљена је јавна расвета на 
четири спорне локације у 
Улици краља Александра 
Првог. Обележен је Дан 
Општине.

128. зеМУН

УРЕЂЕНА ТВРЂАВА ГАРДОШ
Уређена је тврђава Гардош, а плато око ње реконструисан је и об-

новљен. У организацији ГО Земун  и НСЗ, одржан је 11. Сајам запо-
шљавања. Активисти ОО окречили су пролазе у Загорској улици, ак-
тивисти МО Стари Земун учествовали су у акцији „Чеп за хендикеп“, 
а активисти МО Доњи град  посадили су 50 садница четинара на пет 
локација. Чланови МО Горњи град и МО Батајница уредили су пар-
кове, а омладинци Батајнице посетили су најстарије и уручили им 
поклоне. У организацији МО Стари Земун, одржан је турнир у шаху.

133. ПАлилУлА

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

136. САВСКи ВеНАц

НОВО ИГРАЛИШТЕ 
У ЉУТИЦЕ БОГДАНА
Обновљене су фасаде на 

зградама у Милоша Поцерца и 
Краља Милутина. Изграђено је 
дечије игралиште у Улици Љути-
це Богдана и реконструисана су 
игралишта у Малешкој и Савској 
улици. Посађено је 30 платана у 
улицама Диане Будисављевић 
и Славка Ћурувије. Општина је 
организовала боравак на Тари 
за сто пензионера, а у сарадњи 
са Домом здравља, бесплатне 
офталмолошке прегледе за су-
грађане. МО Војвода Мишић 
организоваo је дружење за ста-
рије чланове. Наши активисти 
и функционери сваког викенда 

разговарају са грађанима. Пред-
седница ОО Ирена Вујовић по-
сетила је једног од најстаријих 
чланова СНС са Савског венца. 
Организовали смо поделу бо-
жићних пакетића за најмлађе. 
Чланице Председништва СНС 
Ирена Вујовић и Маја Гојковић 
делиле су бадњак и честитале 
Божић суграђанима. ОО органи-
зовао је новогодишњу прославу 
за најстарије чланове странке 
са којима су се дружили Ирена 
Вујовић, Синиша Мали и Злати-
бор Лончар. Општина је орга-
низовала Парк отвореног срца и 
поделу пакетића.

134. НОВи беОГРАД

ПОСЕТА СВРАТИШТУ ЗА ДЕЦУ

Активисти ИШ Арена, Ушће, 
Сајмиште, Цептер и Белвил су 
у блоковима 28, 29 и 30 фарба-
ли пролазе и кречили фасаде. 
Унија жена ИШ Фонтана, Цари-
на, Блок 37, Блок 38, М. Пупин и 
Павиљони одржала је трибину 

„Зауставимо насиље-оснажимо 
жене“. Координаторке Уније 
жена свих МО, заједно са Ни-
ном Митић, донирале су гарде-
робу и пакетиће Свратишту за 
децу, обезбеђене из средстава 
функционера ОО.

135. СОПОт

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

138. чУКАРицА
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦЕ У РОМСКОМ НАСЕЉУ

Асфалтирана је Скопљанска 
улица и тротоар у Браће Пухало-
вић, а ради се тротоар у улицама 
Николе Зрињског, Косовској, Об-
решкој и Улици мира. Чланице 
Уније жена обележиле су Дан 
борбе против насиља над женама 
и присуствовале часу Џудо клу-
ба. Одржане су трибине на тему 

стреса на раду и превенције ма-
лигних обољења. Такође, одржа-
на је трибина о положају особа са 
инвалидитетом, у организацији 
Београдског удружења за помоћ 
особама са аутизмом, удружења 
грађана „Прозор у свет“ и МО 
Сурчин 2. Активисти МО Сурчин 
4 окречили су Ромски центар.

Асфалтирани су трото-
ар и паркинг у Улици Јели-
це Миловановић, кривине 
на Тресијама у МЗ Неме-
никуће и у Војвођанској 
улици у Раљи. Асфалти-
ран је паркинг и проширен 
пут у близини аутобуске 
окретнице у Неменикућа-
ма. Такође, асфалтиран је 
пут Дрлупа-Раниловић, 
тротоар и паркинг у Вука 
Караџића у Сопоту.

Након пожара у ромском 
насељу, председник ОО Раде 
Петровић је из личних средстава 
обезбедио финансијску помоћ, 
као и помоћ у грађевинском ма-
теријалу. Одржана је трибина за 
пољопривреднике. Организујемо 

радионице декупажа и плетења. 
Чланови МО Кошутњак уредили 
су парк у Улици Стеве Тодоро-
вића. Радови су у току у улицама 
Кадињачкој, Породице Радоји-
чић, Аце Јоксимовића и Момчила 
Чедића.

веСелИ новогодИшњИ аутоБуС за најмлађе

мИлан недељковИћ Са младИма
Ирена вујовИћ Са малИшанИма

алекСандар јовИчИћ у разговору Са палИлулцИма



оБИлазак хотела „Фрушке терме“ на Фрушкој горИ,
 једног од највећИх у СрБИјИ

на отварању новоИзграђеног хотела „црнИ врх“

БЕОГРАД

ДИВчИБАРЕ

ВРДНИК

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

предСеднИк СрБИје алекСандар вучИћ угоСтИо је децу СрпСке нацИоналноСтИ Из деСет меСта у хрватСкој на БадњИ дан у вИлИ „мИр“


