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„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА”

Влада Републике Србије и 
Општина Мионица издвојиле 
су значајна средства, у проте-

кле три године, за побољшање ком-
плетне инфраструктуре. Асфалти-
рано је око 20 километара путева, 
спроведени су радови на санирању 
коловоза и тротоара, изграђени су 
и реконструисани водоводи и ре-
зервоари, санирано је 13 клизишта  
и изграђено 11 мостова.

У наредном периоду наста-
вљају се радови на изградњи и 
санацији мостова оштећених од 
поплава, као и радови на сана-
цији клизишта. За ове потебе, 
Влада Републике Србије одобрила 
је пројекте, а Канцеларија за јавна 
улагања определила је потребна 
средства. Биће реконструисана два 
моста на Сувоборској реци и сани-
рана клизишта у селима Команице, 
Табановић и Маљевић. Поред ово-
га, одобрени су пројекти изградње 
новог резервоара „Поповача“ на ре-
гионалном цевоводу „Орловац-Ми-

оница“, као и изградња дела овог регио-
налног цевовода, санација објекта на из-
воришту „Орловац“ и изградња цевовода 
од прекидне коморе „Кременац“ до нове 
прекидне коморе „Кременац 2“.

Досадашњим радовима на водовод-
ној мрежи решени су некадашњи горући 
проблеми водоснабдевања великог броја 
села, као и избегавање рестрикција које 
су раније биле свакодневна појава. Из-
грађен је главни доводни цевовод Брежђе 
– Топлић –Кључ, као и цевовод у селу Ду-
чић, изграђени су резервоари „Разбојиште“, 
„Лубенин“ и „Ћајинац“ који су омогућили 
стабилно водоснабдевање. Велики део фи-
нансијских средстава уложен је реконструк-
цију и санацију цевовода и замену азбест-
них цеви, те су тако реконструисани делови 
цевовода Бања Врујци – Разбојиште, Крч-
мар-Рајковић, Јежава, као и главни довод-
ни цевовод на деоници извориште „Орло-
вац“ – резервоар „Поповача“. Мионица ће 
међу првим општинама почети да користи 
воду са акумулације „Стубо-Ровни“, чиме 
ће се постићи стабилно водоснабдевање 
на територији читаве Општине.

ИНФРАСТРУКТУРНА УЛАГАЊА
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У оквиру акције Савета за 
безбедност саобраћаја 

Општине Мионица, ове годи-
не по први пут, породиљама 
је уручено укупно 58 бес-
платних дечијих ауто се-
дишта. Средства за набавку 
седишта обезбеђена су на 
основу Програма расподеле 
средстава из буџета намење-
них за развој и унапређење 
безбедности саобраћаја на 
путевима Општине Миони-
ца у 2017. години. Општин-
ским буџетом опредељена 

су средства за поделу још 
око 30 бесплатних дечијих 
ауто седишта до краја годи-
не. Приликом поделе ауто 
седишта, родитељи су имали 
прилику да присуствују те-
оријској и практичној обуци 
о постављању безбедносних 
система за децу у возилу, јер 
подаци показују да у великом 
броју случајева дечија ауто 
седишта нису постављена по 
инструкцијама произвођача, 
што угрожава безбедност 
деце у саобраћају.

БЕСПЛАТНА ДЕЧИЈА 
АУТО СЕДИШТА

У току су завршни радови 
на спортској хали у центру 

Мионице, чији су темељи по-
дигнути пре две и по деценије. 
Укупна вредност радова 113,7 
милиона динара, од чега је Ми-
нистарство омладине и спорта 
определило 44 милиона дина-
ра, а остатак Општина Миони-
ца. Укупна корисна површина 
хале је 2.897 квадратних ме-
тара, а максимали капацитет је 

око 2.800 места. Спортски део 
пода биће урађен према ФИБА 
и ИХФ нормама за одигравање 
међународних утакмица. Од 
фебруара 2018. године, када 
хала буде завршена, Мионица 
ће бити на располагању држа-
ви у организовању домаћих 
и међународних такмичења. 
Планирано је и да у Мионици 
буде отворен Национални ру-
кометни тренинг центар.

ХАЛА СПОРТОВА 
ПОСЛЕ 25 ГОДИНА

Велика сала Културног 
центра Мионица отворе-

на је крајем 2017. године. У 
комплетну реконструкцију и 
санацију простора уложено 
је 15 милиона динара, а тре-
нутно је започета и доградња 
помоћних просторија, у вред-

ности од 4,5 милиона динара. 
Мионица је искористила овај 
нови ресурс у протеклих го-
дину дана, и постала домаћин 
бројних културних дешавања, 
књижевних вечери, изложби, 
представа и културно-умет-
ничких манифестација.

НОВА САЛА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ПОЧЕЛА ГРАДЊА МОСТА 
У ДОЊОЈ ТОПЛИЦИ

Почела је изградња мо-
ста на реци Топлици, на 

државном путу II A реда Ми-
оница-Боговађа-Жупањац. 
Завршетак радова планиран 
је за фебруар 2018. године, 
вредност пројекта је 24,8 
милиона динара и у потпу-
ности се финансира сред-
ствима ЕУ. Мост на Топлици 
срушен је током поплава 
2014. године, и од тада се 
саобраћај на овом путном 
правцу одвија обилазницом 
на којој је река премошћена 
водопропустима. ОО СНС Мионица одржао 

је предизборни митинг у пре-
пуној сали Културног центра, 
на којем су се грађанима обра-
тили председник ОО и канди-

дат за председника Општине, 
Бобан Јанковић, и члан Пред-
седништва СНС, Владимир 
Ђукановић, подсетивши на 
тешко стање у којем се Миони-

ца налазила 2014. и нагласили 
колико је урађено у протекле 
три године. 

„Резултат рада Српске на-
предне странке су отворе-

на радна места, изграђени 
мостови, обновљене шко-
ле, постављени километри 
асфалта, унапређена во-
доводна инфраструктура и 
санирана клизишта. Да би 
наставили започето, морамо 
на изборима 24. децембра 
да подржимо тим који гра-
ди Мионицу, тим који гради 
будућност!“, истакао је Јан-
ковић.

УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ

Захваљујући Влади Ре-
публике Србије, велики 

део финансијских средстава 

уложен је у реконструкције 
и санације зграда основних 
школа. Обновљене су шко-

ле у Буковцу и Дучићу, као и 
мултифункционална сала у 
селу Брежђе, при чему укуп-
на вредност ових пројеката 
износи преко 8,2 милиона ди-
нара. Посебно треба напоме-
нути да је 27 милиона динара 
уложено у реконструкцију и 
обнову ОШ „Војвода Живојин 
Мишић“ у Рајковићу, уз помоћ 
Владе Републике Србије и 
Канцеларије за јавна улагања. 
Поред овога, Министарство 
просвете комплетно је опре-
мило салу за физичко школе 

НОВЕ ШКОЛЕ
Влада Републике Србије одобрила је пројекте рекон-
струкције и санације зграда основних школа у Мионици 
и Горњој Топлици. Адаптација и реконструкција читавог 
комплекса ОШ „Милан Ракић“ у Мионици, у вредности 
од 221 милиона динара, подразумева реконструкцију и 
санацију зграде основне и средње школе, топлане и пар-
терно уређење читавог комплекса. Поред овога, плани-
рана је и санација зграде издвојеног одељења ове школе 
у Горњој Топлици. 

у Рајковићу. Ова школа сада 
поседује и пет „ем-бот“ робо-
та, који се користе у настави 
информатике. 

На предлог председника 
Општине Мионица, Бобана 
Јанковића, почетком школске 
године ђацима првацима по-
дељени су бесплатни уџбени-
ци и радне свеске, чиме је у ве-
ликој мери  растерећен буџет 
родитеља. Поред набавке 
бесплатних уџбеника за прва-
ке, што ће постати пракса и у 
наредним годинама, Општина 
обезбеђује бесплатан превоз 
за ученике, бесплатан улаз на 
базене и наградне екскурзије 
у иностранство за најбоље 
ученике.

Отворен је и Центар за об-
разовање и развој који нуди 
бројне бесплатне курсеве и 
обуке. У Центру се уче страни 
језици, информатика и про-
грамирање, на располагању 
су музичко забавиште, школа 
плеса и фолклора.

ПОДРЖИ ТИМ ЗА БУДУЋНОСТ

Почетком 2017. годи-
не, на иницијативу 

председника Општине, 
Бобана Јанковића, отво-
рен је Општински услужни 
центар, у који је уложено 
5,2 милиона динара. Реа-
лизацијом овог пројекта 
постигнут је веома важан 
искорак у досадашњем на-
чину рада Општине, која 
постаје ефикасан, квали-

тетан и брз сервис грађа-
на. У оквиру Општинског 
услужног центра налази 
се шалтери свих служби 
Општинске управе, а но-
вина је и шалтер Поште. 
На овај начин су сви адми-
нистративни послови мак-
симално поједностављени 
и много лакше се долази 
до информација и докуме-
ната.

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ 
ЦЕНТАР – ЕФИКАСАН И 
БРЗ СЕРВИС ГРАЂАНА
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ОО СНС Мионица 
спроводи у контину-
итету акцију помоћи 
социјално угроженим 
лицима која живе у 
тешким условима. Од 
почетка године по-
дељено је преко 40 
пакета помоћи, која 
укључује средства за 
хигхијену, џак брашна 
и конзервирану храну.

ПОСАО ЗА 300 РАДНИКА

Председник Општине Ми-
оница, Бобан Јанковић, пот-
писао је Уговор о подстицају 
за отварање нових радних 
места са представницима 
аустријске компаније „З-
лине“, на основу којег ће 
мионичка Општина поста-

ти богатија за производни 
погон у области серијске 
и специјализоване произ-
водње у ауто-индустрији. 
Аустријска компанија „З-ли-
не“, у јануару идуће године, 
отвориће у Мионици фабри-
ку за производњу пресвлака 
за ауто седишта и у том по-
гону планира да, у року од 
две године, запосли до 150 
радника, а у наредне три го-
дине 300 радника. Погон ће 
бити покренут у пословном 
простору, површине 1.500 
квадратних метара, који је 
аустријском инвеститору 
обезбедила Општина на ос-
нову Програма подстицаја за 
запошљавање.

Чланови ОО СНС Мионица 
су 16. пут подржали акцију 

добровољног давања крви, у 
сарадњи представницима Ин-
ститута за трансфузију крви 
Ваљево, са којима годинама 
имамо јако добру сарадњу. По-
зиву се одазвало деветнаест 
давалаца.

16. АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЊА КРВИ

Чланице Уније жена ОО СНС Мионица дале су предлоге за бу-
дуће акције којима би могао да се унапреди положај жена у 

нашој Општини. Издвојили су се предлози за организовање ги-
неколошких прегледа и едукативних трибина, као и акција при-
купљања одеће за социјално угрожене.

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

Активисти ОО СНС Миони-
ца чистили су парк при-

роде „Рибница“. Овај споме-
ник природе је током летњих 
врућина привукао бројне по-

сетиоце, међу којима је, нажа-
лост, било и оних несавесних 
који су иза себе оставили раз-
бијене флаше, лименке и други 
отпад. 

ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА 
ПРИРОДИ

ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА

Општински одбор Српске 
напредне странке први 

је предао Општинској избор-
ној комисији изборну листу 
за ванредне локалне изборе, 

који ће се одржати 24. 
децембра у Мионици.

Листа „Александар 
Вучић – Српска напред-
на странка“ биће прва 
на гласачком листићу, а 
кандидат за председника 
Општине је Бобан Јанко-
вић, некадашњи пред-
седник Општине Миони-
ца и тренутни председ-
ник Привременог органа. 
На листи коју је подр-
жало укупно 500 грађа-

на, налази се 39 кандидата за 
одборнике СО Мионица.

„Ови избори су јако важни 
за Мионицу, јер грађани од-

лучују како ће живети у бу-
дућности. Они имају две мо-
гућности, да изаберу модер-
ну Мионицу, или да је врате 
у прошлост када су владали 
они који су је деградирали и 
довели до ивице банкрота. 
Верујемо у бољу будућност 
и напредак. Циљ нам је да 
од Мионице направимо ме-
сто повољно за инвеститоре, 
да смањимо незапосленост, 
економски оснажимо стано-
вништво и остваримо при-
вредни раст, како би Миони-
ца била у рангу са развијеним 
општинама“, истакао је Јан-
ковић.

СНС ПРВА 
ПРЕДАЛА 
ИЗБОРНУ 
ЛИСТУ


