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У ЖИЖИ

Републичка изборна комисија ус-
војила је извештај о укупним и 
коначним резултатима председ-

ничких избора. Највише гласова добио 
је Александар Вучић - за њега је гла-
сало тачно 2.224.914 бирача, односно 
58,59 одсто.

Други је Здравко Понош, кандидо-
ван испред коалиције Уједињени за 
победу Србије, са добијених 698.538 
гласова, односно 18,39 одсто. За њим 
следи лидер ДСС Милош Јовановић, 
који је добио 226.137 гласова, односно 
5,95 одсто. Лидер Двери Бошко Обра-
довић освојио је 165.181 глас (4,35 од-

сто), док је за шефицу Заветника Ми-
лицу Ђурђевић Стаменковски гласало 
160.553 људи (4,23 одсто). Кандидат 
за председника коалиције Морамо 
Биљана Стојковић добила је 122.378 
гласова (3,22 одсто), а кандидат коа-
лиције Суверенисти Бранка Стаменко-
вић 77.031 глас (2,03 одсто). Најмање 
гласова добио је председнички канди-
дат Миша Вацић - 32.947 гласова, од-
носно 0,87 одсто. На председничким 
изборима гласало се на 8.267 бирачких 
места, а право гласа имало је 6.502.307 
грађана, од којих је на изборе изашло 
3.811.585 бирача.

Joш се тачно не зна како ће тачно из-
гледати нови сазив републичког пар-
ламента, а знаће се тек када се заврше 
процедуре око жалби на поновљено 
гласање у Великом Трновцу у Општи-
ни Бујановац. На том гласачком месту 
РИК је наложио понављање избора по 

други пут, након жалбе социјалиста. 
Најпре је Општинска изборна коми-
сија у Бујановцу одбила њихову жал-
бу, али је РИК као другостепени орган 
усвојио, а реч је о борби коалиције 
Албанаца долине и СПС-а око једног 
мандата.

чекАЈу се конАчни резултАти 
пАрлАментАрниХ изБорА

Градска изборна комисија усвојила 
је Укупан извештај о резултатима из-
бора за одборнике Скупштине града 
Београда. Листа око СНС има 48 ман-
дата, а СПС осам одборника. Листа 

Уједињени за победу Београда освоји-
ла је 26 мандата, коалиција Морамо 13, 
коалиција НАДА седам, док Заветници 
и Двери имају по четири мандата. Ос-
тале листе нису прешле цензус.

конАчни резултАти председничкиХ изБорА

Александар Вучић освојио 
58,59% гласова

свој глас Вучићу дало 2.224.914 грађана србије

конАчни резултАти изБорА у БеогрАду

листА око снс 48 мАндАтА

Европски комесар за про-
ширење Оливер Вар-

хељи и председник Србије 
Александар Вучић обишли 
су радове на изградњи Уни-
верзитетске дечије клини-
ке „Тиршова 2“ у Београду. 
Председник Вучић рекао је 
да ће радови на изградњи 
клинике бити завршени до 
пролећа 2025. године.

„ЕУ ће дати 35 милиона 
евра поклона да бисмо из-
градили ову велелепну бол-
ницу, то је огромна вредност њихове 
подршке. Зграда ће бити најмодерније 
уређена, у њој ћемо користити најса-
временије технологије за лечење наше 
деце“, рекао је председник Вучић.

Комесар Вархељи истакао је да Ев-

ропска унија до сада никада није подр-
жала толико велику здравствену ин-
фраструктурну инвестицију и најавио 
улагање и у технологије које ће ова 
клиника донети Србији. Такође, рекао 
је и да је направљен економски инвес-
тициони план за цео регион.

оБилАзАк рАдоВА нА изгрАдњи тиршоВе 2

ВАРХЕЉИ И ВУЧИЋ

Председник Алек-
сандар Вучић по-
ложио је заклетву 

у Народној скупштини 
Републике Србије за дру-
ги председнички мандат, 
након победе 3. априла, 
у првом кругу редовних 
председничких избора, 
са освојених 58,59 одсто 
гласова изашлих бирача.

На посебној седни-
ци Народне скупштине, 
пред народним послни-
цима, члановима Вла-
де Србије и највиших 
државних институција, 
представницима дипло-
матског кора, верских 
заједница и гостима, Ву-
чић је положио заклетву 
на Мирослављевом је-
ванђељу и Уставу Репу-
блике Србије, која гласи:

„Заклињем се да ћу 
све своје снаге посве-
тити очувању сувере-
ности и целине терито-
рије Републике Србије, 
укључујући и Косово и 
Метохију као њен сас-
тавни део, као и оствари-
вању људских и мањинских 
права и слобода, поштовању 
и одбрани Устава и закона, 
очувању мира и благостања 
свих грађана Републике Ср-

бије и да ћу савесно и одго-
ворно испуњавати све своје 
дужности, тако ми Бог помо-
гао.“

Након полагање заклет-
ве и вишеминутног аплауза, 
обратио се грађанима и по-

ручио да жели да буде пред-
седник свих и председник за 
све, први у обавезама, а по-
следњи у привилегијама, да 
ради више, да не тражи више 
за себе, али апсолутно све за 
Србију.

„Велики Конфучије 
је рекао да компромис 
може да се прави са 
свим осим са идеалима. 
То намеравам да следим. 
Мени је идеал Србија и 
добробит њених грађа-
на. Приоритет ће ми 
бити мир, стабилност, 
независност у одлучи-
вању, слобода, сигур-
ност, здравље, Европа, 
рад, рад и рад“, истакао 
је.

Председник Вучић је 
рекао да се свет пред 
нашим очима драматич-
но мења, никад више и 
никад брже, при чему је 
напад на Украјину пре-
кретница у међунаро-
дним односима. Русија 
је, каже, желела прекид 
западне меке моће и ши-
рење НАТО-а, Кина није 
желела недодирљивост 
Запада без утицаја дру-
гих, а Запад је желео да 
очува сопствене инте-
ресе. Нападом на Ук-
рајину, како је рекао, 

погажено је јавно право, али 
је то чињено и десетинама 
пута до сада, а кључни про-
тагонисти су неретко биле и 
западне силе, што ми овде 
на најбољи начин можемо да 

АлексАндАр Вучић положио зАклетВу зА други председнички мАндАт

Бићу председник сВиХ, 
прВи у оБАВезАмА, 

последњи у приВилегиЈАмА

ХВАлА ВАм зА љуБАВ и подршку
Председник Вучић, уочи церемоније полагања заклетве, обратио се 

окупљеним грађанима испред Дома Народне скупштине, међу којима је било 
много оних који су стигли са Косова и Метохије да поздраве председника.

„Поносан сам јер сам два пута заредом победио у првом кругу, хвала вам 
за сву љубав и подршку, поносан сам на вас, на нашу Србију и на све што смо 
заједно урадили“, поручио је он.
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У грчком граду Александруполису 
одржана је церемонија обележа-
вања почетка радова на изградњи 

терминала за течни природни гас (ЛНГ), 
којој су присуствовали председник Ев-
ропског савета Шарл Мишел, грчки пре-
мијер Кирјакос Мицотакис, премијер 
Бугарске Кирил Петков, председник Ср-
бије Вучић и председник Владе Северне 
Македоније Димитар Ковачевски.

Председник Александар Вучић зах-
валио се грчким домаћинима на позиву 
Србији и рекао да је он међу малоброј-
нима који је, као и увек, био скептичан 
по питању тог пројекта, али да је сада, 
када види да је све спремно, веома задо-
вољан.

„Веома смо захвални и спремни да 
преузмемо велике количине гаса у бу-
дућности. Србија треба да гради систе-
ме за повезивање са Бугарском, јер ће 
тако моћи да прихвати и добије велике 

количине гаса у нашу земљу. Мораће 
да се уради нешто и на повезивању Се-
верне Македоније. Захвалан сам ЕУ јер 
је највећи део пројекта финансирала 
Унија, а финансираће и пројекат повези-
вања са Северном Македонијом. Верујем 
да можемо заједно да учинимо велики 
број ствари. На том путу, међутим, ви-

дим доста препрека, и то није само енер-
гетско питање, већ и храна, вода и много 
других тешких изазова које ћемо морати 
да решавамо“, објаснио је Вучић, и изра-
зио наду да ће се наћи добра решења.

Грчки премијер Киријакос Мицотакис 
поручио је да би Балканско полуострво 
могло да има своје место у енергетској 
транзицији целог Епира.

„Пројекат у Александруполису је 
нова енергетска капија и светионик 
који шаље двоструки сигнал. Његовим 
завршетком ускоро ћемо моћи да се 
ослободимо гаса који долази из руских 
извора и да наше земље играју зајед-
ничку улогу у новој енергетској мапи“, 
истакао је Мицотакис, те додао да су 
грчке ЛНГ станице у стању да покрију 
грчко тржиште, али и да замене зна-
чајан део руског гаса.

Бугарски премијер Петков говорио је 
о историјском дану за Бугарску и Грчку, 
током којег је направљен важан корак за 
енергетску независност две земље.

„Ово није само енергетски пројекат. 
То ће променити енергетску мапу Ев-
ропе“, поручио је Петков, а председник 
Европског савета Шарл Мишел истакао 
је да мора да се покаже европски суве-
ренитет, као и да се постигне енергетска 
независност.

АлексАндруполиc

изгрАдњА лнг терминАлА знАчАЈнА зА регион

гАс из АзерБеЈџАнА стиже у еВропу
Изградња терминала за ЛНГ у грч-

кој луци Александруполис има за циљ 
смањење зависности Европе од руског 
гаса, а веза са Србијом би требало да 
буде гасна интерконекција Ниш-Ди-
митровград, чија је изградња између 
Србије и Бугарске почела 1. фебруара. 
Гасовод ће у Србији бити дуг 109 кило-
метара, а укупна дужина двосмерног 
гасовода кроз обе државе је 170 ки-
лометара. Влада Србије је раније сао-
пштила да је пројектован за капацитет 
од 1,8 милијарди кубних метара гаса 
годишње, као и да је рок за завршетак 
радова октобар 2023. године.

Вредност пројекта је 85,5 милиона 
евра, од чега је 25 милиона кредит Ев-
ропске инвестиционе банке, 49,6 ми-
лиона евра су бесповратна средства из 

ИПА фонда ЕУ, а преосталих око 11 ми-
лиона евра биће обезбеђено из буџета 
Србије и средстава Србијагаса. Поред 
Србије, и Бугарска је за изградњу га-
совода од Европске комисије добила 
грант од 27,6 милиона евра.

Пројектом је предвиђено да нови 
гасовод Ниш-Софија обезбеди додат-
них 80 одсто повећања капацитета у 
односу на тренутне годишње потре-
бе Србије, што је око 2,4 милијарде 
кубних метара гаса годишње. Глав-
ни извор снабдевања било би гасно 
поље Шах Дениз у Каспијском мору, 
на територији која припада Азербејџа-
ну. Гас би од Азербејџана до Европе 
требало да иде деоницама Јужнокав-
каског гасовода, Трансанадолског и 
Трансјадранског.

Предесеник Алексан-
дар Вучић телефоном 
је разговарао са пред-

седником Руске Федерације 
Владимиром Путином о више 
тема и нашим билатералним 
односима, а посебно о исте-
ку гасног споразума, после 
десетогодишњег трајања.

„Договорили смо главне 
елементе и веома су повољ-
ни по Србију. Нови уговор 

биће потписан на три годи-
не, а цена гаса биће веома 
повољна за нашу земљу. Ако 
смем то да кажем, по питању 
снабдевања гаса имаћемо 
сигурну зиму. Након додат-
них разговора са „Гаспро-
мом“, моћи ћу да вам кажем 
колико ће нас коштати. У 
овом тренутку то је три пута 
мање, а зими ће то бити и до 
10 пута мање од онога што 

плаћају у Европи“, рекао је 
предеседник Вучић.

Појаснио је да ће цена 
током зиме бити вероват-
но од 310 до 408 долара за 
1000 кубних метара, што је 
убедљиво најбоља цена.

„Могуће је да ће само Јер-
менија и Белорусија имати 
нешто повољнију цену. Ако 
рачунате да је данас негде 
око 960 долара цена гаса, 

то је зато што је лето. А када 
дође зима то може бити и 
више од 3.000 долара, а ми 
ћемо плаћати 10 пута мање. 
Сад је питање само додатних 
количина, како набављамо 
и шта радимо. Велики посао 
смо урадили. Обично сам 
опрезан, али сада могу да ка-
жем да сам више оптимисти-
чан“, истакао је председник 
Вучић.

телеФонски рАзгоВор сА председником ВлАдимиром путином

имАћемо ВеомА поВољну цену гАсА, 
угоВор нА три године

ВУЧИЋ И МИцотАкИс

потврдимо. Подсетио је да је 
Србија нападнута 1999. без 
сагласности Савета безбед-
ности УН, а да притом наша 
земља није окупирала нијед-
ну другу.

„Наша земља је и даље на-
падана упркос резолуцији и 
постојању правног поретка и 
и даље нам отимају део наше 
територије тврдећи да су у 
праву“, нагласио је председ-
ник, и додао да је поносан на 
Србију данас, која се пона-
ша у складу са принципима 
међународног јавног права.

„У Србији нема ни антиза-
паданог ни русофобног по-
нашања. Шекспир, Достојев-
ски, Гете и Хемингвеј су 

добродошли и можемо да 
будемо поносни на то. Ср-
бија јесте и биће управо оно 
и само оно  што ми од ње на-
правимо“, поручио је пред-
седник, парафразирајући 
Марка Аурелија.

Поручио је и да Србија 
мора да тражи компромис за 
питање Косова и Метохије, 
као и да ће то питање бити 
још истакнутије, повезано са 
украјинском кризом, као и то 
да Европска унија не сме да 
буде синтагма поштапалица, 
пре свега због трговинске 
размене, иневстиција и зато 
што Србија жели да припада 
том типу друштва. Истакао је 
и да Србија мора још да ради 
на пољима владавине права, 
медијских слобода и демок-
ратизацији.

Такође, поручио је да жели 
да нова влада Србије буде 
формирана до краја јула.

„Формирање нове вла-
де је од пресудног значаја 

имајући у виду ситуацију у 
којој се налазимо. Већ да-
нас сви заједно морамо да 
размишљамо, а не могу сам, 
као неко ко је добио велику 
подршку народа, већ је по-
требна влада, а радиће она 
која има пун легитимитет, 
а не у техничком мандату. 
Морамо да се бавимо новим 
санкцијама, у којима можемо 
поново бити оштећени, па 
ћемо молити европске парт-
нере да будемо поштеђени“, 
истакао је, и најавио да ће за-
почети консултације са свим 
парламентарним партијама 
чим буде формиран нови са-
зив Народне скупштине.

Председник Вучић је ре-
као и да је неопходно да се 
држава хитно бави пред-
стојећом зимом и снабде-
вањем енергентима. Нагла-
сио је да хране има довољно 
и да ће је бити довољно, а 
да ће сви покушаји дестаби-
лизације тржишта пропасти. 
Такође, поручио је и да ће 

Србија чувати војну неутрал-
ност, да никога не напада и 
не угрожава, али да се нико 
неће дрзнути да крене на њу.

„Свуда око нас су или 
НАТО земље или земље и те-
риторије у којима се налази 
НАТО. Нема ниједне терито-
рије, ентитета, земље до Ср-
бије која није у НАТО-у. Ми 
смо као мало острво, неки 
наводе то као проблем, а да 
вам кажем - шта је проблем 
што верујете свом народу, 
јуначком гену својих грађа-
на? Желимо само да имамо 
право да чувамо своје гра-
нице, своју земљу, своје вој-
нике, да штитимо своје небо. 
Данас имамо финансија и 
више снаге него раније и да-
нас никоме Србија не би била 
лак плен, као што смо били 
лак плен 1999“, поручио је 
председник Вучић.

Говорећи о односима у реги-
ону, рекао је да је потребно да 
се побољшају односи Београда 
са Загребом и Сарајевом.

„Врата Београда биће увек 
отворена за добар разговор 
са Загребом и Сарајевом, али 
ћемо увек штитити интересе 
међународног јавног права, 
поштовање Дејтонског спора-
зума, поштовање Устава и ин-
тегритета БиХ, увек ћемо тра-
жити да нема мењања Дејтона 
без сагласности сва три наро-
да и увек ћемо бити уз Репу-
блику Српску“, поручио је он.

На крају обраћања, рекао 
да је кључни циљ његовог 
манадата да, кад оде са места 
председника, зна да је Србија 
боља него што је била кад је 
на њега дошао, као и то да са 
идеалима нема компромиса.

Након полагања заклет-
ве и обраћања у Народној 
скупштини, председник Ву-
чић отишао је до Андриће-
вог венца, где су му сви ро-
дови војске предали рапорт, 
а затим је уласком у зграду 
Председништва започео 
нови петогодишњи председ-
нички мандат.

наставак са стране 3
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се 
у Берлину са немачким 

канцеларом Олафом Шолцом, 
након чега је изјавио да ће Ср-
бија бити чврсто опредељена 
за европски пут и да је добро 
разумела поруку Немачке 
и свих осталих по питању 
увођења санкција Русији.

„Нема сумње је да је избор 
Србије да буде на европском 
путу. Србија ће бити чврсто 
опредељена за тај пут, иако 
анкете показују да то није 
најпопуларнији пут. Били смо 
под санкцијама читаву деце-
нију и зато имамо другачији 
сентимент према санкцијама, 
али је Србија добро разумела 
поруку и Немачке и свих ос-
талих“, казао је Вучић.

Одговарајући на питање 
зашто се Београд није при-
дружио санкцијама ЕУ про-
тив Русије, председник је 
навео да се Србија у Ује-
дињеним нацијама изјаснила 
недвосмислено и јасно по 
питању правне и политичке 
природе сукоба у Украјини.

„Једино је изјашњавање 
Србије било или неочекивано 

или делимично очекивано, 
за разлику од свих осталих. 
Нисмо отворили Поглавље 
31 у преговорима са ЕУ и има-
мо обавезу да се постепено 
усклађујемо са одлукама ЕУ. 
Канцелар Шолц је био врло 
јасан, на врло снажан начин је 
поновио захтеве Немачке, и 

то је све што имам да кажем“, 
додао је Вучић.

Поводом најаве да ће Ко-
сово поднети захтев за члан-
ство у Савету Европе, Вучић 
је рекао да је чуо те тврдње, 
али да је за њега било важно 
оно што је рекао канцелар 

Шолц, да све што је потпи-
сано у дијалогу Београда 
и Приштине мора да буде 
спроведено у дело.

„Надам се да се то односи 
и на Бриселски споразум. А 
ако неко не жели да поштује 
Вашингтонски споразум, 
онда ће и наше руке бити 

одрешене, поступаћемо у 
складу са нашим државним 
интересима“, казао је Ву-
чић и нагласио да ће бити 
настављен дијалог Београда 
и Приштине у организацији 
канцелара Шолца.

„Верујем да ћемо имати 
снаге да дођемо до одређе-
ног напретка у дијалогу са 
Приштином који за нас није 
лак. Даћемо све од себе да 
проналазимо компромисна 
решења, али та решења не 
могу бити само наше жеље“, 
навео је и открио да је Шолц 
више пута поновио да је уве-
рен у европску будућност 
целог Западног Балкана, те 
да је то важно обећање за 
све људе на Западном Балка-
ну и за Србију.

Истакао је  да је са немачким 
канцеларом разговарао и о ре-
гионалним односима и додао 
да не мисли да је једна страна 
кривац за проблеме у БиХ.

„Обећао сам канцелару 
Шолцу да Србија неће бити 
узрочник било каквих про-
блема у региону, Западни 
Балкан ће имати и мир и 
стабилност колико је до нас. 
Рекао сам да не желим да ко-
ментаришем бестидне твр-

дње оних који говоре да ће 
Србија да изазове сукобе, то 
се није догодило, а о томе су 
говорили и пре шест месеци 
и пре годину дана“, додао је.

Немачки канцелар Олаф 
Шолц рекао је да перспектива 
приступања Србије и других 
земаља у региону Европској 
унији мора да постане реал-
ност. На питање да ли ће став 
Београда према Русији имати 
последице на процес присту-
пања, нагласио да је најваж-
није препознати да је Србија 
подржала одговарајуће одлу-
ке у УН и подржала напоре да 
се оконча рат.

„Причали смо о билате-
ралним односима, економски 
односи су се интензивирали, 
радујемо се што је 400 не-
мачких компанија створило 
више од 70.000 радних места 
у Србији и тај позитиван раз-
вој желимо да подстичемо“, 
поручио је канцелар Шолц.

„Перспектива приступања 
Србије и других земаља мора 
да постане реалност. Тај зада-
так имамо пред собом у Евро-
пи и лично ћу се залагати за 
то да унапредимо тај процес. 
Битно је да Србија настави са 
реформама о владавини пра-
ва, посебно по питању борбе 
против оганизованог крими-
нала“, нагласио је немачки 
канцелар.

Изјавио је и да је кључна 
тема разговора била дијалог 
о нормализацији односа Бео-
града са Приштином и оценио 
да је напредак од огромног 
значаја, због очувања мира и 
стабилности у региону.

„Битан је процес нормали-
зације односа за стабилиза-
цију, морамо да решимо сва 
отворена питања у оквору 
дијалога, потребна је хра-
брост и обе стране се морају 
држати својих обавеза“, ре-
као је Шолц и додао:

„Пренео сам забринутост 
Вучићу о ситуацији у БиХ и 
посебно о тенденцијама Ми-
лорада Додика, битно је да 
се одржи стабилност у БиХ. 
Сагласни смо да имамо вели-
ки потенцијал да развијемо 
Западни Балкан и приближи-
мо га ЕУ.“

срБија чврсто опредељена 
за европски пут

Берлин
Након разговора у Берлину 

са канцеларом Олафом 
Шолцем, председник Србије 
Александар Вучић у Београ-
ду је одржао састанак са ми-
нистарком одбране Немачке 
Кристин Ламбрехт, у оквиру 
њене посете региону.

Вучић је изјавио да је Немачка 
најважнији економски партнер 
Србије и да ће учинити све да се 
тако добра сарадња и настави, 
и замолио да се Србији дозволи 
да има право на своје мишљење.

„Доживљавамо рат у Ук-
рајини као рат усред Европе, 
рат који је био незамислив за 
било кога од нас. Поготово у 
региону, овде сви знају шта то значи, 
какве последице има. Овај рат показује 
колико је важно да ми, који делимо исте 
вредности, да се за њих залажемо, да их 
појаснимо. Србија се јасно позициони-
рала када је реч о ставу у УН, да се зала-
жемо за слободу, мир, за територијални 
интегритет“, рекла је Ламбрехт.

Немачкој је, како је рекла, важно да се 
очува стабилност, а биће, искрен и от-
ворен партнер. Ламбрехт је поновила да 
је Немачка поздравила то што је Србија 
заузела јасан став о нападу на Украји-
ну у УН. Назвала је то ратом који крши 
међународно право, а Србија се није 
сакрила, како је истакла, већ је дала јас-
ну изјаву.

Председник Вучић је нагласио да се 
разговарало не само о европској перс-

пективи Србије, већ и о могућности за 
брже придруживање ЕУ.

„Госпођа Ламбрехт ми је на учтив начин 
пренела очекивања и захтев Немачке око 
понашања Србије у будућности, говорили 
смо о преговорима с Приштином, захва-
лио сам се Немачкој на томе што су нам 
организовали сусрет и са приштинским 
премијером Куртијем, и што смо могли да 
разговарамо, ма како да смо разговара-
ли“, поручио је Вучић, и додао:

„Молим вас да једној сувереној земљи 
дозволите да има право да понекад иска-
же своје резерве по одређеним питањима. 
Даћемо све од себе да будемо фактор ста-
билизације на Западном Балкану, добро 
место за немачке инвестиције, али не-
мојте да нам браните да имамо право на 
мишљење и да волимо своју земљу коли-
ко ви волите своју“.

ВЕСТИ

Председник Србије Александар Вучић 
разговарао је са специјалним пред-

ставником Европске уније за дијалог Бе-
ограда и Приштине и друга регионална 
питања Западног Балкана Мирославом 
Лајчаком најпре у Београду, а затим и у 
Берлину, током његове званичне посете 
Немачкој.

Председник је рекао да је од потпи-
сивања Бриселског споразума прошло 
девет година, а да и даље нема напретка 
у имплементацији обавеза које је преу-
зела Приштина, пре свега у вези са ос-
нивањем Заједнице српских општина, и 
додао да Србија очекује да се постигну-
ти договори поштују и примене у пуној 
мери.

Специјални представник Лајчак изјавио 
је да ће наставити да се у потпуности ан-
гажује на наставку дијалога под окриљем 
ЕУ без одлагања, додавши да чланице ЕУ 
очекују да две стране имплементирају све 
што је договорено у оквиру процеса дија-
лога у последњих 10 година.

Председник Вучић је истакао да Србија 
подржава активности, напоре и намере 
Мирослава Лајчака да се политиком ком-
промиса дође до решења, без ултимату-
ма и наметнутих решења, у жељи да се 
покаже разумевање и за њене државне и 
националне интересе, а не само за нацио-
налне интересе Албанаца. Он се захвалио 
Лајчаку на посвећености, додајући да је 
он у Србију увек добродошао.

У разговору са специјал-
ним изаслаником Савезне 

владе СР Немачке за државе 
Западног Балкана Мануелом 
Сарацином, који је посетио 
Београд, председник Алек-
сандар Вучић истакао је  да 
ће Србија још интензивније 
наставити да следи свој ев-
ропски пут.

Он је изразио очекивање 
да ће ангажман Сарацина 
дати додатни замах сарадњи 
међу земљама Западног Бал-
кана, што би допринело очу-
вању мира и стабилности у 
региону. Изасланик Сарацин 
истакао је да ће политика 
проширења и рад на сна-
жењу сарадње међу држа-
вама Западног Балкана бити 
један од приоритета немачке 
спољне политике.

Председник Вучић нагла-
сио је да Србија придаје вели-
ки значај Берлинском процесу, 
као форуму за јачање регио-
налне сарадње, унапређење 
процеса помирења и превази-
лажење наслеђених проблема 
из прошлости, као и форуму 
који пружа подршку евроин-
теграцијама Западног Балка-
на кроз конкретне пројекте и 
мере.

„Србија се снажно анга-
жује у свим активностима 
организованим у оквиру 
Берлинског процеса, а ини-
цијатива Отворени Балкан 
представља још један про-
активни приступ наше земље 
регионалном повезивању“, 
нагласио је председник и до-
дао да је од кључног значаја 
да се ови напори препознају 

допустите срБиЈи дА имА 
сВоЈе мишљење

Још ћемо интензиВниЈе следити еВропски пут

Вучић и лАЈчАк 
о нАстАВку 

диЈАлогА БеогрАдА 
и приштине

у ЕУ, како би се земљама ре-
гиона пружило охрабрење 
на европском путу.Гово-
рећи о дијалогу Београда и 
Приштине, саговорници су 

се сагласили да је разговор 
једини прави пут за реша-
вање отворених питања, као 
и за постизање одрживог до-
говора.

Председник Европског 
савета Шарл Мишел и 

председник Србије Алексан-
дар Вучић посетили су На-
учно-технолошки парк Бео-
град, где су присуствовали 
потписивању споразума на 
основу кога ће ЕУ и Светска 
банка заједнички финанси-
рати српске истраживачке и 
стартап заједнице, у укупном 
износу од 84,5 милиона евра.

Споразум су потписали 
шеф Делегације ЕУ у Србији 
Емануел Жиофре и представ-
ник Светске банке у Србији 
Душан Васиљевић. Од укуп-
не вредности пројекта, ЕУ ће 
донирати 41,5 милиона евра, 
док ће Светска банка дати 
кредит 43 милиона евра. 
Пројекат ће бити реализован 
у сарадњи са Фондом за на-
уку Србије и Министарством 

просвете, науке и технолош-
ког развоја.

Председник Вучић рекао 
је да је наша земља, у прва 
три месеца ове године оства-
рила, извоз у ИТ сектору у 
вредности од скоро 600 ми-
лиона евра, те да је Србија, 
на почетку процеса дигита-
лизације, пре три–четири го-
дине, имала годишњи извоз 
у том сектору око 500 ми-
лиона евра, док је тај извоз 
сада превазиђен већ у првом 
кварталу. Нагласио је да је 
поносан на младе људе који 
развијају ИТ сектор.

Такође, Вучић и Мишел 
су разговарали и о полити-
ци Србије према Русији и о 
кључним политичким пи-
тањима, снабдевању енер-
гентима, реформама у обла-
сти владавине права.

еу улАже у српски ит сектор

кРИстИн ЛАМбРЕХт И АЛЕксАндАР ВУЧИЋ

АЛЕксАндАР ВУЧИЋ И оЛАф ШоЛц

ВУЧИЋ И сАРАцИн
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унапређење сарадње са сАд-ом

Председник Александар 
Вучић састао се у Београ-

ду с америчким сенаторима 
Одбора за спољне послове 
Крисом Марфијем и Џин Шеј-
хин, као и сенатором Одбора 
за оружане снаге Томом Тили-
сом, с којима је разговарао о 
билатералној сарадњи, европ-
ским интеграцијама Србије, 
ситуацији у региону, енерге-
тици и кризи у Украјини.

Председник Вучић истакао 
је да је унапређење сарадње 
са САД један од спољнопо-
литичких приоритета Србије. 
Поводом кризе у Украјини, 
нагласио је приврженост 

Србије поштовању начела 
међународног права, тери-
торијалног интегритета и по-
литичке независности држа-

ва, о чему сведочи и гласање 
у Генералној скупштини УН и 
другим међународним тели-
ма. Нагласио је и да Србија 

поштује терито-
ријални интегри-
тет БиХ и Републи-
ке Српске унутар 
БиХ. Додао је да је 
за Србију од кључ-
ног интереса очу-
вање стабилности 
у региону и јачање 
сарадње у свим об-
ластима, и као при-
мер успешне ре-
гионалне сарадње 
навео иницијативу 
Отворени Балкан. 
Сенатори САД-а 
честитали су пред-

седнику Вучићу победу на 
председничким изборима и 
нагласили значај сарадње 
Србије и САД-а.

Високи представник ЕУ за 
спољну политику и без-

бедност Ђузеп Борељ орга-
низовао је у Бриселу нефор-
малну вечеру са лидерима 
Западног Балкана и поручио 
да регион и ЕУ морају зајед-
но да се позабаве штетним 
последицама рата у Украји-
ни, те додао да су лидери 
региона потврдили стратеш-
ку посвећеност европским 
интеграцијама и регионалној 
сарадњи.

Борељ је поздравио 
подршку коју су земље ре-
гиона дале на гласању за 
резолуције које су повезане 
са ситуацијом у Украјини у 
Генералној скупштини УН. 
На састанку је било речи и 
о глобалном и регионалном 
утицају рата на регион и Ев-

ропу - на цене хране и енер-
гената, регионалну и глобал-
ну стабилност.

Председник Вучић, након 
вечере са лидерима региона, 
рекао је да ће приштинске 
власти поднети захтев за 
чланство Косова у Савету 
Европе и оценио да је то кр-
шење свих принципа међуна-
родног јавног права и норми 
- од Резолуције 1244 УН до 
Вашингтонског споразума, 
и нагласио да Србија није у 
лакој позицији. Такође, ре-
као је да је са комесаром ЕУ 
за проширење Оливером 
Вархељијем и шефом дипло-
матије ЕУ Жозепом Борељом 
имао коректне разговоре, 
али да није срећан због све-
укупне ситуације, као и због 
позиције Србије која је теш-
ка, сложена, комплексна, 
компликована.

Вучић и пАХор о 
стАБилности зАпАдног 

БАлкАнА

БеогрАд

ВипАВА/љуБљАнА

Брисел

После разговора 
са словенач-

ким председником 
Борутом Пахором 
у Випави, председ-
ник Александар 
Вучић рекао је да 
је одговорност свих 
на Западном Бал-
кану да се сачувају 
мир и стабилност, 
и да ће морати да 
се уложи огромна 
енергија да не до-
пустимо да нас по-
литике прошлости 
доведу до инци-
дената и пробле-
ма. Такође, рекао 
је и да Београд и 
Љубљана имају од-
личну билатералну 
сарадњу и у поли-
тичким и у економ-
ским питањима, 
захваливши се председнику 
Пахору на подршци коју пру-
жа Србији на европском путу.

Председник Пахор изјавио 
је да Словенија подржава ев-
ропску перспективу Запад-
ног Балкана и нагласио да, у 
светлу мира и стабилности, 
лидери у региону морају да 
воде рачуна да својим пос-
тупцима и изјавама не заош-

травају ситуацију.
„Велико ми је задовољство 

да је српски председник и 
пријатељ Александар Ву-
чић одлучио да прва страна 
земља коју ће посетити по-
сле недавних избора буде 
Словенија“, рекао је Пахор 
новинарима, и додао да је од 
почетка рата у Украјини си-
туација на Западном Балкану 
осетљивија.

Борељ сА лидеримА 
регионА

Током дводневног бо-
равка у Давосу, на 
годишњем састанку 

Светског економског фору-
ма, председник Србије Алек-
сандар Вучић учествовао 
је на сесији „Дипломатски 
дијалог на тему Западног 
Балкана“ и у дискусији на 
тему „Успостављање мира, 
обнављање раста и оствари-
вање одрживости“. Такође, 
имао је низ билатералних 
сусрета са светским званич-
ницима, представницима 
финансијских институција и 
водећих компанија у свету.

„Имали смо бројне разго-
воре, са председницима и 
премијерима, од Јерменије, 
до премијера Лихтенштај-
на, других земаља, свима из 
региона који су били при-
сутни, са представницима 
ЕБРД, финансијског секто-
ра, Мирославом Лајчаком 
и другима из „европског 
крема“, ОЕБС-а и других ор-
ганизација“, рекао је пред-
седник.

Како је нагласио, искре-
но и отворено говорио је 
о проблемима, указао на 
другачије виђење ситу-
ације у Босни и Херцего-
вини од већине присутних 
и изнео различите ставове 
у односу на Аљбина Кур-
тија. Ипак, додао је да је 
доминантна тема заседања 
била Украјина, Русија и 
руски утицај на регион. 
Истакао је да је разговарао 
и са појединим шефовима 
иностраних служби, пред-
седницима држава, те да је 

од председника Јерменије 
добио позив да посети Је-
реван, на шта је узвратио 
позивом колеги да посети 
Србију. Такође, издвојио је 
разговор са Клаусом Шва-

бом, којег, такође, ускоро 
очекује у Београду.

„Много сам разговарао о 
томе како можемо да се по-
ставимо данас у свету, а раз-
говарао сам и са шефицом 

америчке Ексим банке, о ве-
ликом зајму у будућности, за 
значајне енергетске пројек-
те, за соларне, а касније и 
хидро пројекте. То је био од-
личан састанак, кратак, али 
конкретан, брз. Добро смо 
се договорили и верујем да 
ћемо ускоро изаћи са кон-
кретним плановима“, рекао 
је председник Вучић.

Он се на кратко састао и 
са премијером Хрватске Ан-
дрејем Пленковићем, а нови-
нарима је након састанка ре-
као да је хрватско понашање 
пример како многи у ЕУ ми-
сле да због ЕУ пута могу да 
Србији одређују шта сме или 
не сме да каже.

„Хрвати мисле да имају 
право да одређују шта ћете 
да кажете и да радите. Нека-
дашње руководство Србије 
је пузило пред њима, а чим 
неко није такав и каже да 
поштује њихове жртве, али 
и тражи правду за побијену 
српску децу у Хрватској, од-
мах постаје најцрњи неприја-
тељ“, рекао је он.

Као пример доброг сусре-
та у Давосу, упркос тешким 
околностима око санкција 
ка Русији, истакао је сусрет 
са француским партнерима. 
Такође, пренео је да је цр-
ногорског премијера Дрита-
на Абазовића позвао да се 
придружи скорој вечери у 
Охриду, у оквиру иниција-
тиве „Отворени Балкан“, 
додајући да је на маргинама 
скупа разговарао и са маке-
донским председником Сте-
вом Пендаровским.

„Србија не може да мења 
политику како неко помисли, 
Србија је на путу ка ЕУ и зах-
вална је на подршци коју од 
ње добија, али потребно је да 
се разуме и позиција Србије, 
а не само да се понавља шта 
се од ње очекује. Ако хоћемо 
да идемо ка ЕУ потребан је 

сВетски економски Форум у дАВосу

потреБно дА се рАзуме 
позициЈА срБиЈе, не сАмо дА се 
понАВљА штА се од ње очекуЈе

РАзгоВоР сА АМЕРИЧкИМ сЕнАтоРИМА

ВУЧИЋ И ПАХоР

ВУЧИЋ И боРЕЉ

... сА кИРјАкосоМ МИцотАкИсоМ, ПРЕМИјЕРоМ гРЧкЕ

... сА РИтоМ Џо ЛУИс, ПРЕдсЕднИцоМ ЕксИМ бАнкЕ

ПРЕдсЕднИк сРбИјЕ АЛЕксАндАР ВУЧИЋ сА кЛАУсоМ ШВАбоМ, 
оснИВАЧЕМ сВЕтског ЕконоМског фоРУМА
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У насељу Нересница, 
недалеко од Куче-
ва, свечано је отво-

рена пунионица газиране 
воде „Роса Хомоље“, у 
присуству председника 
Александра Вучића, који 

је поручио да је инвести-
ција „Кока-Коле“ пут да 
се задрже људи из Источ-
не Србије.

„Кока-Кола“ ће настави-
ти да новим инвестиција-
ма доприноси економском 
и привредном развоју Ср-
бије, поручио је генерал-
ни директор „Кока-Коле 
ХБЦ“ за Србију и Црну 
Гору Светислав Атанасов. 
Амбасадор САД у Србији 
Кристофер Хил истакао је 
да грађани Источне Ср-
бије треба да буду понос-
ни, јер су добили новог 
важног члана заједнице.

Председник Вучић 
истакао је, у обраћању 
грађанима по доласку у 
Нересницу, да се спрово-
де радови на реконструк-
цији путева и да развој 
геотермалних вода и ту-
ризам представљају по-
тенцијал за развој Кучева. 
Истакао је да ће пре сеп-
тембра кренути радови 
на реконструкцији пута 
Кучево-Петровац, да ће 

бити реконструисан и пут 
Турија-Тумане.

„Надам се да ћемо моћи 
да почнемо радове на раз-
воју геотермалних вода 
и туризму, јер је то огро-
мна шанса за развој овог 
краја“, објаснио је Вучић и 
указао и да је Кучеву пот-

ребан још један велики 
инвеститор. Истакао је да 
је срећан што присуствује 
отварању, јер је шездесет 
људи ту нашло посао.

„На Власини су, када 
су купили „Росу“ имали 
40 запослених, сада их је 
130. У читавом Кучеву и 
овом крају Србије све до 
Петровца не постоји кућа 
из које добар део породи-
ца није отишао у иностран-
ство трбухом за крухом, 
тражећи спасење за себе 
и своја поколења, и ово 
је најбољи пут да нам се 
људи врате“, рекао је он.

Оценио је да где год да 
„Кока-Кола“ дође, људи 
имају сигуран посао, да 
постоји сигуран профит, си-
гурна тржишта и квалитет.

„Кока-Кола је значајан 
извозник из наше земље и 
верујемо да ће повећава-
ти број запослених у на-
шој земљи после тих 1.700 
на 2.000, јер то је оно за 
шта живимо, што је за нас 

најважније. И баш онако 
како је „кока-кола“ ушла у 
сваку америчку кућу, исто 
тако ми желимо да у сваки 
крај Србије уђе „Кока-ко-
ла“, јер бисмо тако ми били 
јачи, наша економија нап-
реднија, и Србија напредо-
вала брже“, рекао је Вучић.

Председник је обишао 
фабрику, а запослени су 
му објаснили принцип 
рада и указали на велики 
квалитет воде која се ту 
вади и пуни. Тајна воде 
која се производи у пого-
ну „Роса Хомоље је, како 
кажу, у великом процен-
ту калцијума. Једна од 
запослених, као техничар 
обезбеђивања квалитета 
воде, рекла је председ-
нику да у фабрици стро-
го воде рачуна о високом 
квалитету воде која ће 
изаћи на тржиште.

Представник компаније 
рекао је да су дуго тра-
жили воду за газирање 
и требало је неколико 
година да се нађе добар 
извор, што су на крају и 
успели на истоку Србије.

„Грађани источне Србије 
треба да буду поносни, јер 
су добили новог важног 
члана заједнице, „Кока-
Колу“, а са тачке гледишта 
САД има још много тога 
што ће радити са Србијом“, 
поручио амбасадор САД у 
Србији Кристофер Хил и 
додао да сваки Америка-
нац познаје „Кока-Колу“ и 
да је веома поносан на њу, 
те да Америка нема бољег 
дипломатског представ-
ника од ње. Указао је да 
неће само људи у Србији 
уживати у производу из 
Нереснице, већ грађани 
широм света, јер ће се овај 
производ извозити.

„Са тачке гледишта САД, 
још много тога ћемо радити 
са вама у Србији. Градићемо 
везу са вама свакодневно“, 
поручио је Хил.

отВоренА пунионицА гАзирАне 
Воде „росА Хомоље”

наставак са стране 9

двострани приступ, да осе-
тимо поштовање“, поручио 
је председник Вучић.

Оценио је да дволично 
и лицемерно звучи када се 
каже да је територијални 
интегритет највиша вред-
ност, која мора да се заш-
тити, док се грађани Србије 
сећају шта је било пре 23 
године.

„Тада територијални ин-
тегритет једне земље није 
био нарочито важан“, навео 
је председник Вучић, и до-
дао:

„Не можете да се прави-
те да је све исто и да све 
мора да буде како ви хоће-
те. Морате да разумете Ср-
бију, морате да покушате 
да разумете и чујете. Знамо 
да је то прошлост, али чујте 
наше фрустрације, чујте 
наше муке. Саслушајте нас, 
а немојте сваки дан да по-
нављате оно што знамо, шта 
очекујете и шта мислите. 
Имамо ми свој мозак, своју 
политику, главу и земљу, 
као и свој народ и своје 
грађане“.

Вучић и орБАн отВорили 
сАЈАм пољоприВреде

Председник Србије Алек-
сандар Вучић и премијер 

Мађарске Виктор Орбан от-
ворили су 89. Међународ-

ни пољопривредни сајам у 
Новом Саду, чији је ового-
дишњи партнер Мађарска, 
и обишли излагаче, којих је 
ове године 1.100 из 21 земље.

„Мађарска и Србија имају 

ноВи сАд

нересницА

партнерски однос видљив и 
у резултатима и делима. До-
говорено је да, ако Мађар-
ској недостаје било шта, Ср-
бија ће бити ту, а ако Србији 
нешто недостаје, први позив 
упутиће Будимпешти“, ре-
као је председник Вучић, и 
открио да је питао премије-
ра Мађарске да ли можемо 
да чувамо неке енергенте у 
Мађарској, јер немамо скла-
дишне капацитете у Србији, 
и да му је шеф мађарске вла-
де, без оклевања и прича 
да мора да види са својим 
тимом, одмах одговорио: 
„Нема проблема, решено је“.

„Вечерас ћу мирније спа-
вати јер смо тиме један од 
30 проблема које имамо ус-
пели да решимо захваљујући 
Мађарској“, нагласио је 
председник Вучић, и подсе-
тио да је Мађарска била 
седма земља ЕУ по нивоу 
трговинске размене са Ср-
бијом пре седам година, а 
да је данас број два. Само у 
пољопривредној и прехрам-
беној размени вредност са-
радње прелази 200 милиона 
евра.

Премијер Орбан је иста-
као да имамо галопирајућу 
инфлацију, раст цена, да се 
појављује и глад због сукоба 
у Украјини, али да је добра 
вест да, на основу разговора 
са председником Вучићем, 
може да каже да Мађарска 
може да рачуна на Србију, а 
Србија на Мађарску, те да су 
наше две земље безбедне и 
када је реч о гасу.

„Мађарска не пристаје на 
економски неприхватљиве 
мере које се доносе у Бри-
селу, када је реч о повећању 
цена, не доносе се санкције 
према Русији које су равне 
атомској бомби, јер у том 
случају не да нећемо моћи 
да нахранимо свој народ, 
већ ћемо имати и масу миг-
раната на границама. Ја сам 
човек са села, а у селу ако 
имаш земљу, мораш да је об-
рађујеш, то је закон који не 
сме да се погази“, поручио је 
премијер Орбан.

... сА ВАгАноМ ХАЧАтУРјАноМ, ПРЕдсЕднИкоМ јЕРМЕнИјЕ

... сА дРИтАноМ АбАзоВИЋЕМ, ПРЕдсЕднИкоМ ВЛАдЕ цРнЕ гоРЕ

... сА стЕВоМ ПЕндАРоВскИМ, ПРЕдсЕднИкоМ сЕВЕРнЕ МАкЕдонИјЕ

ВИктоР оРбАн И АЛЕксАндАР ВУЧИЋ
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Председник Србије 
Александар Вучић 
отворио је Сајам ау-

томобила на Београдском 
сајму и поручио да српска 
ауто-индустрија има светлу 
будућност, као и да се још 
чека одлука бар два велика 
глобална светска произвођа-
ча аутомобила да ли ће отво-
рити своје фабрике у Србији.

„Поносан сам на Србију и 
Београд, на Сајам аутомобила 
и мотоцикала будући да данас 
присуствујемо првој манифес-
тацији ове врсте у Европи на-
кон двогодишње паузе“, рекао 
је Вучић на отварању.

Рекао је да је Србија при-
вукла већ велике и познате 
произвођаче аутомобила и 
нагласио да је уверен да ће 
успети да направи цео ланац 
у производњи електричних 
аутомобила у нашој земљи.

„Верујем да ћемо успети 
да убедимо још неке од гло-
балних играча да прихвате 
наше гостопримство и отво-
ре своје фабрике баш у на-
шој земљи. Ускоро очекује-
мо одлуке бар два велика 
глобална произвођача, то би 
била највећа промена у ње-

ној модерној историји, ако 
бисмо бар једног од та два 
велика глобална играча ус-
пели да доведемо у Србију“, 
истакао је председник.

Подсетио је да је Хенри 
Форд рекао да је најбољи ау-
томобил нов аутомобил, а да 
су сајмови идеални да се види 
све што је ново у ауто-индус-
трији. Рекао је да ће своје аду-
те на Сајму изложити чак 210 
излагача, а да ће бити приказ-
ано више од 140 модела.

„Већину од тих премијера 
чине возила са иновативним 

хибридним погодном и 25 
чисто електричних модела, 
што је рекорд и јасно по-
казује на смер целе индус-
трије“, навео је Вучић.

Истакао је да је свако име 
које је значајно у ауто-ин-
дустрији сада у Београду, те 
да је наш главни град пока-
зао и сада право и космопо-
литско лице. Рекао је да не 
жели да прича о пандемији 
и ратовима, већ о томе да су 
никле, претходних година, 
фабрике најбољих светских 
компанија у ауто-индус-

трији, од Врања до Панчева и 
свуда широм Србије.

Готово сваки део који се 
уграђује у најбоље аутомоби-
ле производи се у нашој Ср-

АутомоБили Будућности 
нАстАЈАће у срБиЈи

електричнА „ФиЈАт 
пАндА” произВодиће 
се у крАгуЈеВцу

ВАжно Је дА 
зАустАВимо 
инФлАциЈу

Председник Вучић изја-
вио је на штанду НИС-а, на 
Сајму аутомобила, да је та 
компанија показала разуме-
вање за потрошаче у Србији 
и истакао да је важно да се 
заустави инфлација.

„Хвала и за ово што сте 
имали разумевања око цене 
нафтних деривата и да 
изађемо у сусрет нашим пот-
рошачима и желим вам добар 
и успешан рад“, рекао је Ву-
чић представницима НИС-а.

Заменик генералног ди-
ректора НИС-а Вадим Смир-
нов и директор Дирекције за 
малопродају НИС-а Павел 
Кандалинцев су пожелели 
добродошлицу председнику 
на штанду и навели да НИС 
стално ради на очувању ста-
билности тржишта.

чекамо одлуку о доласку још два 
произвођача у срБију

отВорен сАЈАм АутомоБилА у БеогрАду

Председник Александар 
Вучић саопштио је, након са-
станка са компанијом „Сте-
лантис“, да ће се у крагујева-
чком „Фијату“ производити 
електрични аутомобил типа 
„Фијат панда“.

„Данас почињемо нову 
еру у инвестицијама у нашу 
земљу и у нашем понашању 
у будућности. Потписали 
смо договор о финансирању 
електричног аутомобила 
који ће се производити у 
Крагујевцу“, рекао је пред-
седник Вучић.

После састанка, потписан 
је уговор о додели средста-
ва подстицаја између пред-
ставника компаније „Стелан-
тис“ - извршног директора 
Карлоса Тавареша, и пред-
седнице Владе Србије - Ане 
Брнабић. Нова инвестција у 

крагујевачкој фабрици ауто-
мобила биће у вредности 190 
милиона евра, од чега ће из 
републичког буџета бити из-
двојено 48 милиона евра.

Припрема производње 
новог модела аутомобила 
трајаће до краја 2023. го-
дине, а да би производња у 
Крагујевцу почела у трећем 
кварталу 2024. године.

Нови модел електричног 
аутомобила ће, према ре-
чима председника Вучића, 
бити намењен средњој кла-
си. „Стелантис“ је мулти-
национална корпорација за 
производњу аутомобила, 
једна од четири највеће у 
свету, а формирана је 2021. 
године, спајањем италијан-
ско-америчког конгломерата 
Фијат Крајслер Аутомобили 
и француске ПСА групе.

бији. По томе спадамо у ред 
изузетно развијених и конку-
рентних земаља“, нагласио је 
Вучић, и додао да је Србија 
успела да доведе групацију 
„Стелантис“, која ће у Кра-
гујевцу производити један од 
најмодернијих градских елек-
тричних аутомобила на свету.

„Радује нас спремност тог 
гиганта да прошири порт-
фолио својих инвестиција у 
нашој земљи. Уверен сам да 
ће сваки следећи сајам бити 
богатији за моделе произ-
ведене у Србији. Очекујем 
да ће и на овом сајму, као и 
увек, најбрже бити распрода-
ти најскупљи модели. Србија 
треба да настави да иде у 
корак са светом, јер Србија и 
Београд су увек били и увек 
ће бити свет“, поручио је 
председник.

Такође, најавио је да ће 
Србија убрзано развијати ин-
фраструктуру за коришћење 
електричних аутомобила и 
олакшице за оне који их буду 
куповали, те да ће радити и 
на промени закона и прописа 
како би електрични аутмо-
били могли више да се кори-
сте. Додао је да је циљ да се 

онима који купују електричне 
аутомобиле то исплати, пош-
то су они за 60 до 70 одсто 
скупљи од оних са обичним 
моторима. Акценат је на во-
зилима са еколошки напред-
ним погонским решењима, 
аутомобилима на електрични 
погон, али и новим моделима 
са конвенционалним погони-
ма за које се претпоставља да 
су еколошки унапређени и да 
задовољавају високе еколош-
ке стандарде.

На Сајму је било око 210 
аутомобилских излагача, за-
ступника тридесетак брендо-
ва међу којима премијерно и 
легендарни 102 године стар, 
данас кинеско-британски МГ, 
тренутно најбрже растући 
аутомобилски бренд у Вели-
кој Британији. Приказано је 
између 120 и 140 различитих 
модела, а било је изложено 
48 нових модела, од којих су 
36 премијере, а 12 новитети. 
Са потпуно електричним или 
пуним хибридним погоном 
представљено је њих чак 36. 
Потпуно електричних ауто-
мобила међу премијерама и 
новитетима је чак 25, што је 
раст за више од 50 одсто.

од 12. до 15. МАјА Под кУПоЛоМ ХАЛЕ 1 бЕогРАдског сАјМА ПРЕдстАВЉЕно јЕ 28 АУтоМобИЛскИХ МАРкИ, 
сА ПЕдЕсЕтАк ПРЕМИјЕРА, од којИХ јЕ нАјВЕЋИ бРој ЕЛЕктРИЧнИХ И ХИбРИднИХ ВозИЛА

ПРЕдсЕднИк ВУЧИЋ И кАРЛос тАВАРЕШ, ПРЕдстАВнИк 
коМПАнИјЕ „стЕЛАнтИс“
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ДРЖАВНА УПРАВА

доБАр пример горњег 
милАноВцА

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

регионАлно поВезиВАње 
у гАсном сектору

Министарка Зора-
на Михајловић изја-
вила је да су енер-
гетска сигурност, 
независност и дивер-
зификација у гасном 
сектору најважније 
теме за Србију, јер 
од тога зависе еко-
номска стабилност и 
национална безбед-

ност. Михајловић, на 
конференцији коју је 
организовао Конгрес 
српско-америчког 
пријатељства, ис-
такла је да ће Србија 
завршетком интерко-
некције са Бугарском 
добити могућност да 
има више различитих 
добављача гаса.

КУЛТУРА

инФрАструктурни проЈекти 
у култури

Министарка Маја 
Гојковић одржа-
ла је састанак са 
27 градоначелни-
ка и председника 
општина, који су 
добили средства за 
изградњу, обнову и 
адаптацију објеката 
културе на конкур-

су Министарства 
културе и информи-
сања „Градови у фо-
кусу 2022“. Гојко-
вић је нагласила да 
су остварени добри 
резултати и да је из-
грађен и обновљен 
велики број објека-
та културе.

Министарка Ма-
рија Обрадовић по-
сетила је Општину 
Горњи Милановац, 
где је у селу Прања-
ни обишла мини пич 
терен и теретану 
на отвореном у ОШ 
„Иво Андрић“, који 
су изграђени буџет-
ским средствима 
МДУЛС. „Можемо да 

похвалимо Горњи 
Милановац, у пре-
тходним годинама 
определили смо 
им 30 милиона ди-
нара за различите 
пројекте, од којих 
је највећи део био 
намењен дечијим и 
школским игралиш-
тима“, изјавила је 
Обрадовић.

ФИНАНСИЈЕ

е-ФискАлизАциЈА ВАжнА у 
БорБи протиВ сиВе економиЈе
Министар Синиша 

Мали изјавио је  да 
су резултати који се 
постижу од када је 
уведен нови систем 
е-фискализације од-
лични, и нагласио да 
сада имамо важан 
алат у борби против 
сиве економије. Мали 
је објаснио да систем 

е-фактура сада кори-
сте јавна предузећа 
и корисници јавних 
средстава, њих при-
ближно 10.000, што 
значи да нема више 
папирних фактура, 
већ се све обавља 
електронски, транс-
парентно, брже и је-
фтиније.

ЕКОЛОГИЈА

нАстАВљАмо сА уклАњАњем 
диВљиХ депониЈА

„Настављамо да 
радимо за чистију 
будућност и решава-
мо проблем дивљих 
депонија у Србији, 
а уз средства која 
смо на последњем 
конкурсу определи-
ли за ту намену, ре-
зултат ће бити више 
од 700 очишћених 

локација за годину 
дана“, изјавила је  
министарка Ирена 
Вујовић, након што 
је потписала уговоре 
са представницима 
локалних самоуправа 
о додели средстава 
за уклањање дивљих 
депонија и пројекте 
заштите земљишта.

Брз и еФикАсАн 
одгоВор срБиЈе

ПОЉОПРИВРЕДА

сА делегАциЈом ирАнА о 
нАБАВци урее и изВозу житАрицА

Министар Бра-
нислав Недимовић 
састао се са заме-
ником министра 
п о љ о п р и в р е д е 
Ирана Алирезом 
Мохајером и раз-
говарао о набав-
ци иранске урее 
и извозу српских 

житарица у Иран. Ср-
бија наставља да от-
вара нова тржишта и 
обезбеђује ресурсне 
базе за своју пољопри-
вредну производњу, 
имајући у виду да 
светско тржиште да-
нас потпуно другачије 
функционише.

Делегација Србије, коју је 
предводила гувернер НБС 

Јоргованка Табаковић, учество-
вала је на Пролећном заседању 
Међународног монетарног фон-
да и Светске банке. Гувернер Та-
баковић истакла је да је Србија 
своје одбрамбене механизме 

градила правовремено, о чему 
сведоче високе девизне резерве 
и географска распрострањеност 
инвестиција, те да ни током по-
већаних међународних ризика 
нисмо допустили да спољни шо-
кови доведу до прекомерних ос-
цилација девизног курса.

циљ што Брже члАнстВо у еу

Председница Владе Ана 
Брнабић поручила је, 

на скупу посвећеном стању 
у Унији, који се одржавао у 
Фиренци, да је стратешки 
циљ наше земље чланство 

у ЕУ. Брнабић је на панелу, 
на којем су учествовали и 
специјални представник 
ЕУ за дијалог Београда и 
Приштине Мирослав Лајчак 
и министар спољних по-

слова Аустрије Александер 
Шаленберг, истакла да што 
пре уђемо у ЕУ, то боље, те 
да је Србија уложила много 
времена и енергије да спро-
веде реформе.

ЗДРАВЉЕ

стижу нАЈсАВремениЈи 
АпАрАти зА зрАчење

М и н и с т а р с т в о 
здравља закључило 
је уговор о набав-
ци најсавременијих 
апарата за споља-
шњу зрачну терапију 
- линеарних акце-
лератора најновије 
генерације, рекао је 

министар Златибор 
Лончар. Два лине-
арна акцелератора 
биће инсталирана у 
Институту за онко-
логију и радиологију 
Србије и по један у 
УКЦ Ниш и УКЦ Кра-
гујевац.

ОДБРАНА

уручени кључеВи стАноВА 
у нишу

Министар Небој-
ша Стефановић уру-
чио је у Дому Војске 
у Нишу кључеве 33 
стана, као и девет 
уговора о закупу 
стана на неодређе-
но време припадни-
цима Министарства 
одбране и Војске 

Србије. Навео је да 
су готово половина 
њих пензионери и 
да им држава на овај 
начин показује зах-
валност, а  захвалио 
се и активним вој-
ним лицима на све-
му што раде за нашу 
земљу.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

еВропски пут срБиЈе 
ЈАсно зАцртАн

Европски пут 
Србије је јасно за-
цртан, изјавила је  
министар Јадранка 
Јоксимовић, пово-
дом обележавања 
Дана Европе, и ис-
такла да је, без об-
зира на проблеме 

и изазове са којима 
се Европа суочава, 
Србија појачала и 
уозбиљила „европс-
ку причу“, уз оцену 
да наша земља може 
да допринесе снаж-
нијој, бољој и реви-
тализованој ЕУ.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

мАђАрскА ЈедАн од 
кључниХ пАртнерА

Министар Никола 
Селаковић састао се у 
Бриселу са министром 
иностраних послова 
Мађарске Петером 
Сијартом. Селаковић 
је истакао да пуно-
правно чланство у ЕУ 
остаје стратешко оп-
редељење Србије и да 
нам је недвосмислена 

подршка Мађарске 
на том путу од вели-
ког значаја. Саговор-
ници су размотрили 
широк спектар тема, 
са посебним освр-
том на последице 
сукоба у Украјини и 
утицај конфликта на 
ситуацију у Србији и 
Мађарској.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

сАЈАм грАђеВинАрстВА
Министар То-

мислав Момировић 
отворио је 46. Међу-
народни сајам грађе-
винарства и поручио 
да је ова манифес-
тација најбољи по-
казатељ економског 
напретка и развоја 
Србије. Момировић, 
на отварању водећег 
сајамског догађаја 

у грађевинској ин-
дустрији у региону, 
чији је овогодишњи 
мото „Будућност у 
изградњи“, подвукао 
је да је поносан што 
је брзу пругу Београд 
- Нови Сад градило 
око 150 фирми, од 
чега је 120 било из 
Србије са око 10.0000 

домаћих радника.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

сАрАдњом до ХумАниЈег 
и солидАрниЈег друштВА

Министарство ће 
наставити да подр-
жава рад свог дуго-
годишњег партнера, 
Црвеног крста Ср-
бије, како би нашу 
заједницу учинили 
још хуманијом и 
солидарнијом, ис-
такла је министар-
ка Дарија Кисић, 

поводом Светског 
дана Црвеног крста. 
Како је навела, про-
текле године су нас 
подсетиле на улогу 
заједништва и снагу 
солидарности, а Цр-
вени крст је показао 
колико је спреман 
да у сваком тренутку 
одоли изазовима.
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Приказ способности 
Војске Србије „ШТИТ 
2022“, коме су при-

суствовали председник Репу-
блике и врховни командант 
Војске Србије Александар Ву-
чић, потпредседник Владе и 
министар одбране др Небој-
ша Стефановић и начелник 
Генералштаба Војске Србије 
генерал Милан Мојсиловић, 
одржан је на војном аеродро-
му „Пуковник-пилот Миленко 
Павловић“ у Батајници.

Приказу способности при-
суствовао је и српски члан 

председништва БиХ Милорад 
Додик, председник Народне 
скупштине Ивица Дачић и 
председница Владе Републи-
ке Србије Ана Брнабић.

На приказу су представље-
не способности дела једини-
ца Војске Србије наоружаних 
и опремљених савременим 
средствима наоружања и 
војне опреме из производ-
ног програма Одбрамбене 
индустрије Србије, увоза 
као и средстава у развоју. На 
приказу је ангажовано више 
од 1.000 припадника Ми-

нистарства одбране и Војске 
Србије, ВС и МО, више од 
300 средстава наоружања и 
војне опреме, као и више од 
60 авиона, хеликоптера и 
даљински управљивих ваз-
духоплова.

Поред интересантног дина-
мичког дела приказа на копну 
и у ваздуху, у статичком делу 
премијерно је представљен 
систем ФК-3 и било је изло-
жено више од 300 система на-
оружања и војне опреме која 
се налази у наоружању Војске 
Србије, као и средства која се 

развијају ради увођења у на-
оружање. По броју изложених 
средстава овај приказ био је 
готово двоструко већи од так-
тичко-техничког збора који је 
био одржан прошле године на 
Ушћу.

На батајничком аеродрому 
нашли су се ловачки авиони 
„Миг-29“, јуришници „Орао“, 
као и школско борбени авио-
ни „Г-4“ и „Ласта“. Изложени 
су и хеликоптери Ми-17, Ми-
8, Ми-35, Х-145 и „Газела“, а 
представљен је и даљински 
пилотирани ваздухоплов ки-

прикАз спосоБности ВоЈске срБиЈе „штит 2022”

неске производње „ЦХ-92“.
Љубитељи борбених сред-

става копнене војске имали 
су могућност да погледају 
тенкове М-84, М-84АБ1 и Т-
72МС, борбена возила М-80, 
М-80АБ1, М-80АБ2, БРДМ-
2М, БОВ, КОТ и „хамер“, те 
артиљеријске и ракетне систе-
ме „НОРА Б-52“, „Гвоздика“ и 
„Пламен С“. Од ракетних сис-
тема ПВО који се већ налазе у 
употреби Војске Србије пред-
стављени су „Нева“ и „Куб“.

Била су изложена и сред-
ства из серијске производње 

домаће одбрамбене ин-
дустрије - борбена возила 
„ЛАЗАР-3“, „Милош 4х4“, 
самоходне хаубице „Нора 
Б-52“, системи ПАСАРС, ди-
гитализовани „Огњеви“, 
возила фамилије БОВ КИВ 
и комада возила ОТ, возила 
М-20 МРАП 6х6, „Мали Ми-
лоши, беспилотне летелице 
„Пегаз“ који се по први пут 
представља.

„Поносан сам на нашу Ср-
бију. На аеромитингу 2013. 
године нисмо имали шта да 
подигнемо у ваздух, нисмо 

имали шта да покажемо од 
противваздухопловне од-
бране, сада сам веома поно-
сан на оно што имамо и што 
смо приказали. Желим да 
честитам свима на изузетно 
извршеној вежби. Могли сте 
да видите да су наши гене-
рали летели у „миговима“, 
наши команданти у „орло-
вима“, да покажу да су увек 
заједно са својим војницима, 
да покажу да једнако као и 
подофицири и војници ис-
пуњавају најтеже могуће за-
датке“, рекао је председник 

Вучић, и указао на то да се 
могло видети 10, од укупно 
14 модернизованих „Миго-
ва-29“ као и 11 „Орлова“.

„Потребно је додатно ула-
гање и размишљамо значајно 
да оснажимо нашу ловачку 
авијацију. Уколико, наравно, 
не буде политичких препре-
ка, али ако их буде на јед-
ној страни, неће их бити на 
другој. Србија је неутрална 
земља и мора да пронала-
зи решења да сачува своје 
небо и своју земљу“, рекао је 
председник Вучић.

поносни нА сВоЈу ВоЈску

ВЕЛИкИ АЕРоМИтИнг нА АЕРодРоМУ „ПУкоВнИк-ПИЛот МИЛЕнко ПАВЛоВИЋ“ У бАтАјнИцИ
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Дан сећања на жртве кон-
центрационог логора Јасено-
вац обележен је на месту где 
је било његово највеће стра-
тиште, у Доњој Градини, ода-
кле је поручено да се српске 
жртве не смеју заборавити.

„Доња Градина је сведок не-
изрецивог зла где су нацисти 
и њихови сарадници почини-
ли незапамћена зверства над 
Јеврејима, Србима, Ромима и 
другима“, навео је председник 
Израела Исак Херцог у писму 
поводом Дана сећања на жрт-
ве НДХ у јасеновачким лого-
рима који се данас обележава 
у Доњој Градини.

„Морамо учинити све што 
је у нашој моћи како би свет 
схватио докле неоснована 
мржња може да доведе уко-
лико добри људи - људи од 
савести - одлуче да ћуте“, 
наводи се у писму Херцога 
које је прочитано на коме-
моративном скупу, којем je 
присуствoвao државни врх 
Србије и Републике Српске.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић, током об-
раћања на државној церемо-
нији, поручио je да морамо 
да сачувамо наш народ од 
даљих сукоба и мир.

„Наше је да, не угрожа-
вајући било чије терито-
ријалне интегритете, чувамо 
себе, да чувамо српски род, 
да се поносимо српским 
родом и да нам више нико 
никада, да не дозволимо да 
нам забране да се дичимо 
српским презименима – од 
личких и херцеговачких до 
оних из источне Србије, раз-
личитим а истим, из српског 
рода“, рекао је Вучић.

Истакао је да морамо сачу-
вати српски језик, ћириличко 
писмо, као и Српску право-
славну цркву, коју би, како 
каже, свуда да деле.

“Да нам се никад више не 
понови да у Дубици од 1945. 
до 1952. немамо војника, јер 
су нам семе затрли на Козари. 
Морамо да сачувамо живот 
Србије и РС, наш највећи инте-
рес, и поред све неправде коју 

нам наносе сваки дан јесте 
да сачувамо мир и да имамо 
деце, која ће знати да нема-
мо никог другог, али имамо 
једни друге”, рекао је Вучић и 
поручио је свима у РС да имају 
Србију и српски народ, а ми 
у Србији имамо наш народ у 
Српској, у другим државама.

Говорећи о злочинима у 
логору Јасеновац, навео је 
да се сваки пут запита зашто 
би неко урадио нешто тако 
страшно, али да никада не 
успе да пронађе објашњење.

„Убијати маљевима и ноже-
вима и истребљивати читав 
један народ због имена, вере, 
нације - ништа тај циљ не 
може рационално да објас-
ни... Кад год смо овде, сетимо 
се најстрашнијих ствари које 
су погодиле наш народ, а ос-
тало време као да не мислимо 
о томе. Пред нас је историја 
увек постављала кључно пи-
тање - зашто? Ако је то био 
покушај да се уништи читав 
један народ, онда је тај проје-

кат ипак пропао јер смо сви 
ми деца тих невиних жртава, 
или њихови рођаци, њихова 
браћа и сестре“, рекао је Ву-
чић, истичући да нико од нас 
нема цело породично стабло, 
те да смо по томе, уз Јевреје, 
јединствени.

„У Јасеновцу је страдало 
више Срба, Јевреја, Рома него 
свих нас заједно - и Срба, и 
Хрвата, и Бошњака, и свих 
осталих, него што је страда-
ло на осталим стратиштима 
широм Југославије: од 1941. 
наовамо, о Балканском рату 
и да не говоримо. А ко данас 
о томе говори, ко је спреман 
да о томе говори? Говори ли 
се о томе на Западу, говори 
ли се о томе тамо где није 
нарочито популарно прича-
ти о злочинима над српским 
народом?“, упитао је Вучић.

Такође, истакао је да при-
чање о сопственом страдању 
није питање маркетинга, већ 
живота једне нације и њене 
будућности.

„Будућност нашег народа 
биће много тежа од садашњи-
це. Сада живимо у миру, осим 
што нам не дају да будемо 
слободни, да будемо свој на 
своме, што нам не дозвоља-
вају да сами доносимо одлуке 
већ покушавају да се свако-
дневно мешају. Да нас терају 
да се извинимо и за шта нисмо 
криви, а они се извинити ника-
да неће“, рекао је Вучић.

Подсетио је да је пре не-
колико дана, на венцу који 
је један од западних изасла-
ника поставио на споменик 
Србима, Јеврејима и Ромима, 
писало како ће увек бити 
посвећени и давати пијетет 
хрватским жртвама.

„Замислите да је неко дру-
ги то урадио, па у Аушвицу 
одавао почаст немачким 
жртвама, или на неком дру-
гом месту онима који су били 
џелати. Он човек не зна, а на 
крају, шта га се и тиче, то је 
протоколарна дужност, али 
да ли сте чули после тога 
мало ‚извини‘?”, указао је 
председник Србије.

„Ниједно мало ‚извини‘ нис-
мо добили, као ни у Бањалуци, 
због стотина хиљада убијених 
људи који нису били Хрвати, 
који су били џелати“, нагласио 
је Вучић и додао да када се го-
вори о Србима, онда се може 
све. Председник је нагласио и 
да нас не чека лака будућност 
јер је, како каже, све што је 
другима дозвољено, Србима 
забрањено, док је све што је 
Србима забрањено – други-
ма дозвољено. Поновио је да 
другима треба да опростимо 
и да према њиховим жртвама 
покажемо пијетет, иако они 
никада неће показати исти 
пијетет према нашим жртвама, 
јер се и у томе разликујемо.

„Да покажемо да смо 
људи, али да никада не гази-
мо по сопственим жртвама, 
да не заборавимо Пребило-
вце, Јадовно, Јасеновац, Кра-
гујевац, Краљево... да нам се 
не догоди оно о чему је Хегел 
говорио: да нас историја учи 
да из историје никада ништа 
нисмо научили“, поручио је 
Вучић.

Србија је обележила 
Дан сећања на жртве 
Холокауста, геноци-

да и друге жртве фашизма, 
а централну церемонију код 
Споменика жртвама геноци-
да, у комплексу некадашњег 
нацистичког логора Старо 
сајмиште, предводио је пред-
седник Александар Вучић.

Вучић је на том месту от-
крио спомен плочу јасеновач-
ким жртвама, на којој пише: 
„Од 1941. до 1945. године 
систем концентрационих и 
логора смрти НДХ у Јасенов-
цу био је наокрутнији део 
система терора у Другом 
светском рату. Многе јасено-
вачке жртве донела је река 
Сава до Старог сајмишта, 
који је од лета 1942. једно 
време функционисао као део 
јасеновачког система логора. 
Ову обалу посвећујемо јасе-
новачким жртвама, на вечну 
спомен, а поколењима на не-
заборав. Грађани и грађанке 
Београда“.

Вучић је затим положио 
венац на Споменик жртвама 
геноцида. Венце су, након 
тога, положили и председ-
ник Народне скупштине 
Ивица Дачић, министарка 
Дарија Кисић, градона-
челник Београда и заме-
ник градоначелника Зоран 
Радојичић и Горан Весић, 
представници Удружења 
логораша...

„Србија жели мир и жели 
живот, себи и свима другима 
у овом тешком тренутку, који 
је погодио Европу и свет, 
а човечанство нема право 
на трећи велики рат, макар 
га називали само хладним. 
Живот мора да победи све 
препреке, макар по цену 
мењања парадигми, које и 
служе да би се мењале и по-
прављале“, поручио је пред-
седник Александар Вучић.

Сведочећи о природи зло-
чина над Јеврејима, Ромима 
и Србима, Вучић је подсетио 
да се и супруга америчког 
председника, Елеонора Руз-

велт присећала да „у зиму 
1941-1942. године ни она ни 
њен муж нису веровали да је 
то истина, и сматрали су да је 
то пропаганда“, и да се, било 
шта да се објави о тим зло-
чинима у будућности, неће 
веровати.

„Данас, имамо документо-
ваних, са именом и презиме-
ном, 17.016 невиних жртава 
лагера Землин. Суочени са 
непобитним доказима и све-
дочанствима преживелих, не 
можемо ни ми да верујемо 
шта се овде догодило, јер све 

звучи као плод извитоперене 
маште, као кошмар из којег 
треба да се пробудимо“, ре-
као је Вучић и подсетио да је 
Сајам отворен 1937. године, 
замишљен као место сусрета 
и ходочашћа за све које при-
влаче највећа достигнућа, 
али да је престао да буде 
симбол цивилизацијског дос-
тигнућа и постао стратиште 
Рома, Јевреја и Срба. Ука-
зао је да је Сајмиште, поред 
Бањице, био једини логор 
смрти у граду, за разлику од 
осталих губилишта које су 

нацисти крили од грађана.
„Данас, 81. годину након 

успостављања система кон-
центрационих и логора смр-
ти у Јасеновцу, када је међу 
нама све мање преживелих 
заточеника и Београђана 
који су лично посведочили 
застрашујућим сценама са 
савског приобаља, прекри-
веног лешевима невиних, 
важно је што смо трагичан 
период нашег народа обе-
лежили именовањем дела 
савског приобаља називом 
- Обала јасеновачких жрта-
ва“, нагласио је председник 
и поручио је да нас то тужно 
место, као и сва наша стра-
тишта, сврставају на праву 
страну историје, коју смо 
скупо платили - милионима, 
али не долара, већ мили-
онима живота, душа Јевреја, 
Рома, Срба и припадника 
других народа.

„Наша је обавеза да жи-
вот наставимо, то смо дужни 
прецима и још више нашој 
деци. Желимо да верујемо 
у исконско добро у људима. 
Дужни смо својој деци мир и 
стабилност. Као што смо пла-
тили слободу у Другом свет-
ском рату стотинама хиљада 
живота, милионима живота у 
Првом светском рату, тако у 
будућности морамо да сачу-
вамо мир да више не бисмо 
ништа плаћали животима“, 
подвукао је он.

доњa грАдинa

морАмо дА сАчуВАмо нАш 
нАрод од дАљиХ сукоБА

оБележен дАн сећАњА нА жртВе ХолокАустА

чоВечАнстВо немА прАВо нА 
трећи Велики рАт

коМЕМоРАцИјА У доњој гРАдИнИ

дРжАВнИ ВРХ нА скУПУ У коМПЛЕксУ нЕкАдАШњЕг нАцИстИЧког ЛогоРА стАРо сАјМИШтЕ
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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3. ћићевац
ДРУЖЕЊЕ СА СУГРАЂАНИмА

Чланови ОО обилазили су 
чланство, промовисали резул-
тате и разговарали са суграђа-
нима. Посетили су нас Ирена 
Вујовић и Томислав Момировић. 
Радили смо на уређењу школ-
ског дворишта и центра Појата 

и других насељених места. Ор-
ганизовали смо изложбе слика-
ра Зорана Анђелковића и  Сла-
вице Мићић. Ана Пешић обишла 
је ромске породице и породице 
са више деце, и поклонила ђач-
ки прибор и опрему за бебе.

1. уБ

ЧИШћЕЊЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРШИНА
Реконструисана 

је нисконапонска 
мрежа у Памбукови-
ци, Совљаку, Врхо-
винама, Tуларимa, 
Такову. Започета је 
реконструкција пута 
ка петљи у Стубле-
ници, од Ђуниса до 
укључења на ауто-
пут. Дом здравља 
постао је богатији 
за најсавременији 
мамограф, који је 
донација јапанске 
амбасаде. Млади 
волонтери помогли су радницима КЈП „Ђу-
нис“ да очисте зелене површине око путева 

ка селима Трлић, 
Памбуковица, Таково и Мургаш. У Такову 
су се акцији прикључили и активисти удру-

жења „Еко Таково“. Изграђена нова школа у 
Црвеној Јабуци и започета је реконструкција 
Музичке школе „Петар Стојановић”.

5. лозница

РАЗГОВОРИ 
НА ШТАНДОВИмА

4. зајечар
ТРИБИНЕ И ПОСЕТЕ

Бошко Ничић, Драгана Бранко-
вић Минчић и Милан Станковић 
одржали су трибине у 37 села. 
Наш одбор посетили су Нико-
ла Селаковић, Петар Петковић, 
Томислав Момировић, Марија 
Здравковић, Јадранка Јоксимо-
вић. Министарка Ирена Вујовић 

потписала је уговор о суфинанси-
рању пројеката пошумљавања са 
Градом. Расписано је пет конкур-
са за доделу подстицајних сред-
става у области пољопривреде. 
Након реконструкције, посађен 
је дрворед у Улици Ивана Милу-
тиновића.

Омладинци ГО СНС и Драгана Лукић 
разговарали су са грађанима на штанду и 
делили „СНС Информатор“. Градоначел-
ник Видоје Петровић обишао је све МЗ и 
Удружење пензионера. Штанд Савета за 
омладину посетили су Ђорђе Тодоровић и 
Сања Лакић, а са грађанима Лознице раз-

говарали су и Никола Селаковић, Петар 
Петковић, Томислав Момировић, Бранислав 
Недимовић. Градоначелник Петровић и ди-
ректор Агенције за безбедност саобраћаја 
Душко Пешић присуствовали су симула-
ционој вежби о коришћењу појаса у вожњи. 
У насељу Лагатор гради се линеарни парк 

и реконструишу се улице Прешернова и 
Светозара Марковића. Министар Томислав 
Момировић и директор Коридора Алексан-
дар Антић обишли су градилиште брзе са-
обраћајнице Рума-Шабац-Лозница, на пе-
тљи Хртковци. Очишћен је канал у Доњем 
Добрићу.

6. пирот
ПОСЕТА КАНДИДАТА ЗА 
НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

Наш ОО обишли су бројни функционери СНС-а и 
кандидати за народне посланике листе и похвали-
ли наш досадашњи рад. Уз помоћ државе и локалне 
самоуправе, реализован је велики број пројеката, 
обновљене су школе, енергетски санирана болни-
ца, завршена изградња ауто-пута... Уочи највећег 
хришћанског празника, функционери и активисти 
делили су офарбана јаја.

2. аранђеловац

ВЕЛИКА РАДНА АКЦИЈА
Чланови ОО разговарали су са грађанима у МЗ Ранило-

вић, Стојник, Даросава, Венчани и у насељу Бангладеш, где 
се обављају радови на уређењу паркинга, тротоара и при-
лаза зградама. Поводом Светског дана шума, активисти су 
очистили шеталиште од парка Буковичке бање. Чланови ОО 
донирали крв у просторијама Црвеног крста. Аранђеловац су 
посетили Невена Ђурић, Анђелка Атанасковић, Зорана Ми-
хајловић, Никола Селаковић, Оља Петровић, Марина Рагуш, 
Милош Терзић, Милица Николић, Немања Јоксимовић, Ивана 
Николић... Чланови ОО и печењара „Бошковић“ поделили су 
печење за празнични ручак  социјално угроженим породица-
ма. Министарка Маја Гојковић одржала је радни састанак на 
тему санације Старог здања. Александар Вучић забележио је 
историјску победу у Аранђеловцу са више од 60 одсто гласова 
бирача. Асфалтиран је пут у реону Гајеви, као и паркинзи код 
Дома здравља, у насељу Ламеле...

8. пожаревац

мОмИРОВИћ ОБИШАО РАДОВЕ
Министар Златибор Лончар по-

сетио je Општу болницу, за коју 
су набављени нови скенер, ренд-
ген апарат и санитетско возило. 
Министарство омладине и спорта 
донирало је опрему за ОШ „Вук 
Караџић“. Потписан је уговор о 
суфинансирању енергетске са-

нације зграда, породичних кућа 
и станова. Градоначелник Саша 
Павловић обишао је радове у Бу-
сију и разговарао је са грађанима 
Меминца. Почела је изградња 
помоћног фудбалског терена на 
некадашњем МИП-овом стади-
ону. Министар Томислав Моми-

ровић обишао је радове на брзој 
саобраћајници Пожаревац - Го-
лубац. Избушена су три бунара 
на водоизвориштима Кључ и Ме-
минац, отворен је дограђени део 
Дома ученика пољопривредне 
школе, а чланови МО Чачалица 
очистили су викенд насеље Та-

ван. Обележена је годишњица 
бомбардовања. Завршена је нова 
трафостаница за потребе бол-
нице, потписани су уговори о 
куповини кућа на селу за интер-
но расељена лица и отворено је 
међународно путничко приста-
ниште у Костолцу.

7. куршумлија
ОБНОВА ПУТЕВА

Нову грађевинску сезону отпочели смо рекон-
струкцијом пута Баћоглава-Селиште-Растелица. 
Проширена је мрежа јавне расвете у улицама Илије 
Коњевића, Бранка Радичевића и 28. августа.

дАРко гЛИШИЋ У обИЛАскУ доМА здРАВЉА

зоРАнА МИХАјЛоВИЋ сА АктИВИстИМА

ПосЕтА нИкоЛЕ сЕЛАкоВИЋА

ПодЕЛА офАРбАнИХ јАјА нА ШтАндоВИМА
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10. срБоБран
УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА

Започето је уређење улица у 
Турији и Надаљу, а реч је о јавно-
приватном партнерству којим је 
предвиђено да се на 29 локација 
асфалтирају улице и граде паркин-
зи. Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић обишао је радове на 
реконструкцији Задружног дома.

11. сокоБања
КОРИШћЕЊЕ ФОНДОВА ЕУ

У Регионалној агенцији за раз-
вој источне Србије у Зајечару, 
одржан је састанак са министром 
Јадранком Јоксимовић, којем 
је присуствовао и председник 
Општине Миодраг Николић, на 
тему коришћења фондова ЕУ. У 
току је реконструкција грејања у 
Предшколској установи „Буцко“.

12. ужице
ДЕЧИЈИ БАЗЕН И ПАРКИНГ

Почела је припрема терена за 
изградњу обилазнице око Ужица. 
Завршава се прва фаза радова и 
расписан је и тендер за другу фазу 
реконструкције дечијег базена на 
Градској плажи. Започета је и из-
градња паркинга са 100 места на 
простору некадашње пијаце.

13. нова варош
НОВА ВОЗИЛА

Влада Србије поклонила је 
Дому здравља модерни санитет 
са пратећом опремом. Комунал-
но предузеће „3. септембар“ до-
бија специјализовано возило за 
пробијање канализације и „уси-

савање“ канализационог отпада, 
а инвестицију финансирају Ми-
нистарство за развој недовољно 
развијених подручја и Општина.

14. петровац 
на млави
УНАПРЕЂЕЊЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Челници Општине потписали су 
уговор са Кабинетом министра без 
портфеља за унапређење развоја 
недовољно развијених општинa о 
додели бесповратних средстава за 
унапређење инфраструктуре.

16. Бела паланка
РАДОВИ У КОСмОВЦУ

Председник Општине Горан 
Миљковић разговарао са мештани-
ма Космовца, а локална самоупра-
ва израдила је пројектно-техничку 
документацију за асфалтирање још 

2,2 километра пута и за санацију 
резервоара. У току је адаптација и 
енергетска санација Установе кул-
туре „Ремезијана“. Активисти ОО 
очистили су аутобуско стајалиште 
у Црвеној Реци.

17. чока
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Чланови МО Остојићево, Чока, 
Падеј, Јазово и Црна Бара oргa-
низoвaли су акције уређења својих 
насеља и разговора са грађанима на 
штандовима. Министар Бранислав 
Недимовић и покрајински секретар 
Чедомир Божић, заједно са Ми-
хајлом Поповићем и Станом Ђембер, 
посетили су пољопривредно газдин-
ство Андреја Тренке у Падеју.

18. сремски 
карловци
РАДОВИ У БАНСТОЛУ

Милош Вучевић и Даница Груји-
чић разговарали са грађанима 
Сремских Карловаца. Председник 
Општине Александар Стојкечић 
обишао је радове на насипању пу-
тева туцаником у насељу Краљев 
брег на Банстолу. ЈКП „Белило“ 
купило је вишенаменску радну ма-
шину - багер. Општина је издвоји-
ла средства за спортске клубове и 
удружења, а купила је и реквизите 
за вртић „Коцкица“.

19. ћуприја
ТРИБИНЕ У СЕЛИмА

Активисти ОО свакодневно су на 
терену и на инфопултовима делили 
пропагандни материјал и предста-
вљали програм листе „Александар 
Вучић - Заједно можемо све“. Наш 

одбор посетили су Никола Села-
ковић, Невена Ђурић и Владимир 
Ђукановић. Кандидат за народног 
посланика Нинослав Ерић  и члано-
ви ОО одржали су трибине у Мија-
товцу, Сењу, Супској, Бигреници, 
Вирину, Крушару и у граду.

20. голуБац
РАДОВИ НА ПЛАЖИ

У току је изградња потпорног 
зида на плажи у насељу Винци и 
реконструкција спортске свлачио-
нице у насељу Браничево. Ради се 
на електрификацији у викенд на-
сељу Усије-Винци. У МЗ Малешево 
измешта се поток, у МЗ Душманић 
уређује пут, а у МЗ Бикиње чисти 
река. Подржали смо акцију до-
бровољног давања крви. Ради се 
на чишћењу Туманске реке и на 
изради обалоутврде на шетно би-
циклистичкој стази деонице 2. У 
МЗ Мрчковац поправља се фасада 
на дому културе, а у МЗ Кудреш 
насипа пут. У току је израда сајта 
Туристичке организације.

21. мали иђош
ПОСЕТА НЕДИмОВИћА И 
УДОВИЧИћА

Чланови ОО обишли су сим-
патизере и поклонили им торту. 
Министар Бранислав Недимовић 
посетио је имање породице Кесег и 
разговарао са пољопривредницима. 
Активисти су организовали штан-
дове у Малом Иђошу и Фекетићу, 
где су делили „СНС Информатор“. 
Министар Вања Удовичић уручио је 
спортску опрему школи у Ловћенцу. 
Председник Владе АПВ Игор Миро-
вић обишао је радове на реконструк-
цији дома културе у Ловћенцу.

30. суБотица
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА

Српска напредна странка одр-
жала је предизборни скуп на којем 
је говорио председник Александар 
Вучић. Министарка Маја Гојковић 
и градоначелник Стеван Бакић 
обишли су зграду Народног позо-
ришта и истакли да ће изградња 
бити окончана 2023. године. Ми-

нистарка Дарија Кисић и градона-
челник Стеван Бакић обишли су 
Дом за децу ометену у развоју. По-
чела је реконструкција и доградња 
Граничног прелаза Хоргош. Управа 
за капитална улагања АПВ одобри-
ла је средства за обнову саобраћај-
не инфраструктуре. Градоначелник 
Бакић пустио је у рад пумпну ста-
ницу у насељу Гат. Раде се коло-
вози на Сивачком путу и у Цветној 
улици. Поново је отворена рено-

вирана амбуланта у Малој Босни. 
У Дудовој шуми реконструисана 
је тенис хала ТК „Спартак“. Ми-
нистарство просвете организовало 
је промоцију дуалног образовања.

31. нова црња
ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Постављено је ново дечије иг-
ралиште у порти цркве у Алексан-
дрову. Екипе из Нове Црње учест-

вовале су у све три категорије на 
регионалној „Пажљивковој смо-
три“ у Суботици.

32. ковин
УЛАГАЊЕ 
У СПЕЦИЈАЛНУ БОЛНИЦУ

Потписан је уговор о финан-
сирању Општинског ватрогасног 
савеза. Наши активисти су током 
пијачних дана на штандовима 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КИМ
ПЕТКОВИћ ЗА ВАСКРС СА НАРОДОм

25. звечан
СТИПЕНДИЈА ЗА мЛАДОГ 
ФУДБАЛЕРА

Председник ПО Иван Тодосијевић угостио је мла-
дог фудбалера Новака Марковића из Дољана, којем је 
Општина доделила стипендију за усавршавање у ФК 
„Црвена звезда“ у Београду. Дом здравља Звечан и 
КБЦ Косовска Митровица добили су вредну донацију 
медицинске опреме. Туристичка организација пред-
ставила је богате туристичке потенцијале на Сајму 
туризма.

ПО и Комесаријат за избеглице обезбедили су алате 
и машине као помоћ економском оснаживању интерно 
расељених породица. Канцеларија за КиМ и Агенција 
за безбедност саобраћаја доделиле су седишта за бебе 
рођене почетком године.

26. косовска митровица
СТАНОВИ ЗА 12 ПОРОДИЦА

Косовска Митровица представила се на Међународном 
сајму туризма у Београду. Председник ПО Александар 
Спирић потписао је са Министарством за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања уговор о ангажовању 
персоналних асистената и геронтодомаћица. Под ок-
риљем пројекта „Такмичарски дани младих предузетни-
ка“, који 35. пут организује Савез проналазача, одржана 
је радионица на тему израде бизнис плана, намењена 
ученицима млађим од 17 година. Помоћница директора 
Kанцеларије за KиМ Јелена Стојковић уручила је кључеве 
станова за 12 породица.

Директор Kанцеларије за 
KиМ Петар Петковић при-
суствовао је обележавању 
18. годишњице погрома над 
српским народом - парастосу 
страдалима који је у манасти-
ру Грачаница служио владика 
рашко-призренски Теодосије и 

полагању белих ружа на спо-
меник невиним жртвама испред 
Дома културе. Петковић је 
посету јужној покрајини за-
почео обиласком Штрпца, а у 
Спортској хали у селу Беревце 
дочекали су га млади спорти-
сти и најмлађи чланови КУД. 

Руководству општине уручио 
је одлуку за почетак радова на 
реализацији водоснабдевања 
пијаћом водом, а затим се у Зу-
бином Потоку састао са пред-
ставницима Срба са КиМ.

Директор Kанцеларије за 
KиМ Петар Петковић при-

суствовао је у манастиру 
Бањска поноћној Васкршњој 
литургији. На Васкршње јутро, 
у селу Бање, присуствовао је, 
заједно са епископом Теодо-
сијем и председником Српске 
листе Гораном Ракићем, подели 
офарбаних јаја деци.

22. витина
КОШНИЦЕ НА ПОКЛОН

Председник ПО Николић уручио је кошнице 
и рамове за пчеле породици Богосава Kрчмаре-
вића из Грнчара и Драгиши Живковићу из Бин-
ча, које су обезбеђене уз помоћ Kанцеларије за 
KиМ.
Председник ПО Срђан Николић обишао је по-
родицу Станковић из Клокота и најавио помоћ 
преко  Канцеларије за КиМ.

23. косовска каменица
САДНИЦЕ ВОћА

У сарадњи са Канцеларијом за КиМ, обез-
беђене су саднице воћа за осам пољопривред-
ника. Обезбеђено је и пет ауто-седишта за бебе 
рођене у јануару.
Купљене су три краве социјално угроженим 
домаћинствима у Великом Ропотову, Домо-
ровцима Доњем Кормињану.

24. приштина
КАЗАН И ОПРЕмА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ПО и Канцеларија за КиМ обезбедили су 
казан за производњу ракије за дванаесто-
рицу пољопривредника. Такође, уручена је 
и комора за сушење воћа, као и пасирке за 
воће, круњачи за кукуруз и мешаоне сточне 
хране.

27. исток
ПОмОћ ПОРОДИЦАмА

ПО и Kанцеларија за KиМ по-
делили су 20 крава социјално 
угроженим породицама, породи-
цама са више деце, као и поро-
дицама које се искључиво баве 
пољопривредом.

Радан Џолић, самохрани отац 
коме је крајем јануара изгорела 
кућа у повратничком селу, доче-
као је Васкрс у обновљеном дому.

28. грачаница
АУТО - СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Oбезбеђена су ауто-седишта 
за децу која су рођена у јануару 
ове године. У Лапљем селу пре-
дат је на коришћење спортски 
терен. Потписан је уговор о са-
радњи Стонотениског савеза Но-
вог Сада и ПО Приштине.

29. лепосавић
ОПРЕмА ЗА ПЧЕЛАРЕ

Председник Општине Зоран 
Тодић уручио је опрему за 106 
пчелара. Започете су активности 
на уређењу насеља и садњи др-
већа.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

9. лесковац

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИмА

Српска напредна странка одржала је митинг 
на којем је говорио председник Александар 
Вучић. Наш одбор посетили су Никола Села-
ковић, Томислав Момировић, Дарко Глишић, 
Невена Ђурић, Ђорђе Дабић, Милена Турк, 
Ђорђе Тодоровић и Јелена Обрадовић, и раз-
говарали са грађанима на штанду, а чланови 
Уније младих делили су страначки материјал. 

Подељено је 300 садница трешања и 29.360 
пакета помоћи пензионерима са примањима 
испод 30 хиљада динара и социјално угроже-
нима. Активисти СНС, у сусрет ускршњим праз-
ницима, делили су јаја која су офарбале члани-
це Форума жена. Градоначелник Цветановић је 
присуствовао почетку радова на деоници пута 
Пролом бања - Беговића гроб, које је отворила 

премијерка Ана Брнабић.  Почели су радови на 
санацији тротоара у улици Моше Пијаде. По-
лагањем венаца, обележено је гранатирање 
воза у Грделици. Санирано је клизиште на путу 
од Вучја ка Влајни, а асфалтирана је и деоница 
пута према Вучју и пут до гробља у Грделици. 
Уређене су стазе на Светоилијском гробљу и 
капела на Вучјанском гробљу.

15. Бујановац
РЕНОВИРАЊЕ 
СТРАНАЧКИх 
ПРОСТОРИЈА

Чланови ОО делили су 
флајере и разговарали са су-
грађанима на штандовима. 
Наш одбор посетили су Јелена 
Жарић Ковачевић, Ђорђе То-
доровић,  Ана Белоица, Невена 
Ђурић, Зоран Томић, Милица 
Николић и Милош Терзић. На-
родни посланик Ненад Мит-
ровић обишао је предузећа 
„Мегал“, „Би вода“ и „Јумко“. 
Чланови ОО реновирали су 
страначке просторије.
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делили пропагандни материјал 
суграђанима.Чланови ОО из лич-
них средстава купили су шпорет 
на дрва породици у Делиблату. 
Општина је поново добила сред-
ства за унапређење енергетске 
ефикасности на кућама и ста-
новима. Министарство здравља 
обезбедило је ново возило за Спе-

цијалну болницу за психијатријске 
болести, а Покрајинска влада до-
делила је средства за обнову фаса-
де и набавку опреме. Такође, АПВ 
доделила је још новца за изградњу 
градског купалишта. Општина је 
од Министарства заштите живот-
не средине добила 1050 канти за 
смеће и четири велика контејнера.

40. ириг
АУТО-СЕДИШТА И ТАБЛЕТИ

Саниране су рупе на путу од 
Крушедола ка Банстолу. Замењена 
је столарија на амбуланти у Нера-
дину. Председник Општине Тихо-
мир Стојаковић уручио је 85 ауто-
седишта најмлађим суграђанима 
и таблете деци са посебним пот-
ребама. Министар Вања Удовичић 
уручио је спортску опрему за шко-
лу „Борислав Михајловић Михиз“ 
и ФК „Рудар“. Обновљен је пут од 
Змајевца до Црвеног чота. Рекон-
струисане су зграде МЗ у Добродо-
лу, Нерадину и Ривици. Постављен 
је кров изнад трибина ФК „Раднич-
ки“ у Иригу, а ради се кров на ФК 
у Врднику. Настављена је подела 

страначког материјала, обиласка 
грађана, подела и беле технике, из 
личних средстава активиста. По-
стављена је нова расвета у амбу-
лантама Нерадину и Шатринцима. 
Донирана је спортска опрема за 
ФК у Шатринцима. Започета је из-
градња канализације у више улица.

41. ада мол
ВЕЛНЕС ЦЕНТАР

Игор Мировић, председник 
Покрајинске владе, посетио је но-
воизграђени велнес центар Адица, 
са три базена са топлом водом, који 
ће значајно унапредити туристичку 
понуду наше општине. Дом здравља 
добио је нов аутомобил и намештај. 
Покупљено је смеће, префарбани су 

столови и клупе и очишћено је сте-
пениште на штранду у Молу.

43. оџаци
ОБНОВА ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕРАДУ ВОДЕ

Почињу радови на доградњи 
и реконструкцији постројења за 
припрему воде за пиће, за шта је 
Покрајинска влада, преко Управе 
за капитална улагања, издвојила 
100 милиона динара. Општини су 
додељена средства и за санацију 
путева у насељеним местима. Запо-
чета је санација фасаде школе у Ба-
чком Грачацу и изградња блока Б 
Предшколске установе у Оџацима.

44. сремска 
митровица
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВЕ 
ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА

Председник Александар Вучић, 
министар Томислав Момировић 
и амбасадор Турске Хами Аксој 
присуствовали су почетку из-
градње деонице ауто-пута Срем-
ска Рача-Кузмин, а дочекали су 
их председници сремских општи-
на и градоначелница Светлана 
Миловановић. Посетила нас је и 
министарка Јадранка Јоксимовић, 
поводом реализације пројекта Ад-
рилинк, финансираног из фондова 
ЕУ. ЈКП „Комуналије“ отпочело 
је пролећно уређење града. Град 
наставља са реконструкцијом се-
оских и атарских путева. На више 
локација постављена су нова де-
чија игралишта. У МЗ Лаћарак от-
кривена је спомен-биста Миленку 

Божићу, јунаку са Кошара. По-
водом ускршњих празника, у МЗ 
Блок Б организована је Туцијада. 
Одржан је Сирмијум мјузик фест.

45. тител
НОВА ИНВЕСТИЦИЈА

Председник Александар Вучић 
разговарао је са грађанима Титела 
и најавио инвестицију и отварање 
350 радних места. Заменик пред-
седника Општине Богољуб Мар-
ковић обишао је наставак радова 
на уређењу шеталишта на Тиси.

46. владимирци
ПЕТ КУћА ЗА ПРИПАДНИКЕ 
РОмСКЕ мАЊИНЕ

Чланови ОО подржавају хума-
нитарне акције и помажу социјално 
угроженим породицама пакетима 
са намирницама. Такође, редов-
но на штандовима деле страначки 
материјал. Председник Алексан-
дар Вучић посетио је Владимирце. 

Потписан је уговор о суфинанси-
рању програма енергетске санације 
зграда и кућа. Школа у Вукошићу 
добила је спортски терен. Започета 
је реконструкција нисконапонске 
мреже у Прову. Председник Општи-
не Горан Зарић обишао је радове на 
изградњи пет кућа за припадни-
ке ромске националности. Зајед-
ничким финасирањем Општине и 
Министарства заштите животне 
средине, уређено је приобаља реке 
Врбићанке. Одржана је још једна 
акција добровољног давања крви.

49. свилајнац
ОТВОРЕН ИНОВАЦИОНИ 
СТАРТАП

Уручени су уговори о обављању 
стручне праксе за 11 приправника у 
јавним службама. Општина је пот-
писала уговор са Министарством 
рударства и енергетике за суфи-
нансирање мера енергетске ефи-
касности на стамбеним јединицама. 
Министар Вања Удовичић обишао 

је школске и спортске објекте и 
Природњачки центар. Свечано је 
отворен Регионални иновациони 
стартап центар. Подељени су паке-
ти и ауто-седишта за бебе рођене 
у јануару и фебруару.  Усвојен је 
ребаланс буџета и одлука о суб-
венционисању куповине бицикала. 
Припремамо се за изградњу моста 
на Великој Морави и изградњу сис-
тема за наводњавање.

50. кула
ПОСЕТЕ СТРАНАЧКИх 
ФУНКЦИОНЕРА

Општински одбор СНС посе-
тили су Миленко Јованов, Сара 
Павков, Ана Белоица, Владимир 
Орлић, Томислав Момировић, 
Ана Брнабић, Никола Селаковић. 
Активисти МО Крушчић посади-
ли су 30 храстова. Чланице Уније 
жена обележиле су Светски дан 
особа са Дауновим синдромом. 
Општини су одобрена средства за 
доградњу канализационе мреже 
у индустријској зони. Одржан је 
Сајам запошљавања и организо-
ван пријем за представнике до-
бровољних ватрогасних друштва. 
До краја године, све јавне устано-
ве прећи ће на грејање на гас.

Александар Вучић однео је 
убедљиву победу на председнич-
ким изборима, као и републичка и 
локална листа „Александар Вучић - 
Заједно можемо све“. Чланови ОО 
честитали су Ускрс верницима који 
славе по оба календара. Општина 
je обезбедила бесплатне уџбени-
ке и школски прибор за будуће 
прваке. Почела је реконструкција 

33. ниш

ОБИЛАЗАК СВИх НАСЕЉА

34. медијана
ПРИЈЕм ПОВОДОм 
ДАНА ЖЕНА

Поводом Међународног дана 
жена, председник ГО Медијана 
Небојша Коцић организовао је 
пријем за припаднице лепшег 
пола које се баве необичним 
занимањима и хобијима, а акти-
висти су делили руже суграђан-
кама.

Скуп СНС у хали 
Чаир, окупио је више 
од 6.000 људи, који су 
дали подршку пред-
седничком кандидату 
Александру Вучићу. 
Са активистима СНС 
разговарали су Ана 
Брнабић, Никола Села-
ковић, Маја Гојковић, 
Томислав Момировић, 
Петар Петковић, Зоран 
Томић, Јелена Жарић-
Ковачевић, Драгана 
Сотировски и Владимир 
Орлић. Градоначелни-
ца је обишла бројна 
насеља у свих пет 
општина. Настављена 
је изградња Булевара светог Пан-
телејмона. Нове улице добили су 
житељи Доње Врежине, насеља 
Ратко Јовић, Аде Женеве, Паси 
Пољане, Габровца, а нове тро-
тоаре централни делови града. 
Јелашница добија ново фудбал-
ско игралиште, а међублоковски 
простор спортске терене. Градо-
начелница је разговарала и са Ро-
мима у насељу Црвена звезда, где 
су уклоњене депоније и напра-
вљена два парка. Ниш је добио 
ново прихватилиште за збриња-
вање најугроженијег станов-
ништва, а почела је и реконструк-
ција Установе за дневни боравак 
деце ометене у развоју. Поста-

вљен је камен-темељац за зграду 
терминала аеродрома. Премијер-
ка Ана Брнабић и министар Не-
бојша Стефановић поделили су у 
насељу Нови Ниш кључеве стано-
ва припадницима војске Србије. 
Млади напредњаци, на више ло-
кација, уредили су мобилијаре за 
децу. Драгана Сотировски одржа-
ла је пријем грађана у страначким 
просторијама.

Градоначелница Сотировски и 
председник ГО Црвени крст Ми-
рослав Милутиновић договорили 
су са мештанима Рујника реша-
вање 30 година дугог проблема 
водоснабдевања. У насељу  Бран-
ко Бјеговић очишћено је растиње 
на обалама Хумског потока. У Ме-

дошевцу се асфалтирају три ули-
це, а у Поповцу 900 домаћинстава 
добија прикључке на канализа-
цију. На територији ГО Медијана 
ниче нови парк, реконструише се 
и парк на Синђелићевом тргу, а 
у Чаиру се мења осветљење ЛЕД 
расветом. На обали Нишаве по-
стављен је  рецикломат. Отворе-
но је Јединствено управно место 
и прва јавна подземна гаража, а 
533 грађана добило је ваучере 
за  куповину бицикала. За месец 
дана, на пријему грађана, градо-
начелница је разговарала са 220 
људи. Потписан је протокол о 
сарадњи на спречавању дечјих 
бракова са представницима Уд-
ружења Ромкиња „Освит“.

36. нишка Бања
РАЗГОВОР СА 
ГРАЂАНИмА

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима на централном 
бањском шеталишту.

37. палилула
ЗДРАВСТВЕНЕ 
ТРИБИНЕ

Активисти Савета за здрав-
ство обишли су становнике 
свих насеља и разговарали 
о темама из области здрав-
ства. Драгана Сотировски, 
Братислав Вучковић и Милош 
Банђур разговарали са мешта-
нима насеља Габровац, Милка 
Протић и Паси Пољана. Акти-
висти су обишли социјално уг-
рожену породицу у Габровцу, 
а у Сувом Долу разговарали 
су о развоју пољопривреде. 
Омладина ОО уредила је мо-
билијаре на три локације. Чла-
нови Општинског већа обишли 
су ратног ветерана и уручи-
ли му пакет са намирницама. 
Пред празник Цвети, Општина 
је у бугарском  граду Пирдоп 
добила своју Јоргован башту. 
Уређен је простор поред обале 
Јужне Мораве у Мрамору.

38. сврљиг
ПОДЕЛА 
РУЖА

Напредњаци Сврљига наста-
вили су да разговарају са грађа-
нима о будућим пројектима, а 
поводом Осмог марта поделили 
су руже суграђанкама. У насељу 
Росуља очишћени су канали и 
пропусти од смећа. У селу Влахо-
во уређен је пут до противград-
не станице. Од Министарства 
за заштиту животне средине 
добили смо 22 контејнера и 160 
канти. У току је реконструкција 
ограде и помоћног терена ФК 
„Сврљиг“.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

48. краљево
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ГРАДА

47. опово
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИћА
Председник Александар Ву-

чић посетио је Опово и обратио 
се великом броју окупљених 
људи. Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић обишао је 
саобраћајницу Опово-Дебеља-
ча и са председником Општине 
Милошем Марковим разговарао 
о изградњи вртића у Сефкерину. 
Опово су посетили и министар 
Бранислав Недимовић и ми-

нистарка Ирена Вујовић, која је 
потписала уговор за замену кот-
ларница у јавним установама. У 
Баранди је постављен парков-
ски мобилијар и ради се капела, 
у Опову је изграђено модерно 
дечије игралиште, а у Сефкери-
ну мини пич терен. У Сакулама 
су одржани традиционални Ов-
чарски дани. У току је равнање 
атарских путева.

Александар Вучић и СНС ос-
војили су 60,60 одсто на пред-
седничким, односно 44 одсто 
гласова на парламентарним 
изборима. Краљево су посети-
ли Ана Белоица, Ђорђе Тодо-
ровић и Никола Селаковић. Ак-
тивисти МО Чибуковачке чете 
обишли су социјално угрожену 
породицу Бошковић. Активи-
сти Штаба 4 организовали су у 
Опланићима предавање о пре-
вентивним прегледима. Поро-
дицу Златић из Обрве посетили 

су Јелена Жарић Ковачевић и 
Стефан Аџић. Градоначелник 
Предраг Терзић угостио је др-
жавног секретара Немању Ста-
ровића и Драгана Бисенића. 
У оквиру акције „Посади свој 
хлад“, НВО „Зелени развојни 
центар“ из Сремске Митровице, 
у сарадњи са фирмом „Legacy 
International“, поделила је 
1.000 садница платана. „Рома 
компани“ донирала је мате-
ријал за адаптацију Дневног 
центра за старе на Берановцу.

42. ваљево
КАмЕН-ТЕмЕЉАЦ ЗА ФАБРИКУ

Наш одбор посетили су Петар 
Петковић, Милош Терзић, Сања 
Лакић, Оља Петровић, Зоран 
Томић, Ивана Николић, Дејан 
Кесар, Никола Селаковић, Вла-
димир Ђукановић. Положен је 
камен-темељац за компанију 
„Бицерба“, а свечаности је при-
суствовао председник Алексан-
дар Вучић. Ваљево је постало 
члан Удружења „Покрет за децу 
три плус“. Почела је изградња 

цевовода, резервоара и две 
црпне станице у селу Жабари. 
Град је од Министарства жи-
вотне средине добио средства 
за смањење загађења ваздуха 
из индивидуалних извора. Уочи 
Васкрса, активисти ГО одржали 
су штанд и разговарали са су-
грађанима. Почиње рехабили-
тација Улице Љубе Ковачевића, 
а завршено је асфалтирање Ви-
ноградарске улице.

39. смедерево
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ

Градски одбор СНС посетила je Ана Брнабић и разговарала са 
активистима и грађанима. Подсетила је на реализоване пројекте 
и изнела планове за наредни  период за наш град и за целу земљу. 
Почела је замена 16.500 натријумових и живиних светиљки, ЛЕД 
расветом.

35. гаџин хан
ИЗГРАДЊА БАЗЕНА

У Доњем Душнику гради се базен који ће употпунити туристичку по-
нуду овог краја. Реконструише се пут Мали Вртоп-Семче, а у селу Горњи 
Барбеш постављен је дечији мобилијар. Председник Општине Милисав 
Филиповић и представници Савеза удружења бораца положили су венце 
на споменике борцима у рату 1990. и током агресије 1999. године. Поче-
ли су радови на поплочавању и уређењу кеја Кутинске реке. У Горњем 
Душнику адаптира се школа у склопу пројекта енергетске ефикасности. 
Од Министарства заштите животне средине добили смо канте и контеј-
нере. Почела је реконструкција амбуланте у Великом Крчимиру.

дРАгАнА сотИРоВскИ сА сУгРАђАнИМА

ПосЕтА ПРЕдсЕднИкА ВУЧИЋА
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Дома културе у Руском Крстуру, а 
уређује се обала Великог бачког 
канала. У току су радови на тени-
ским теренима ТК „Хајдук“.

51. Бач
НАСТУП НА САЈмУ ТУРИЗмА

Министар Вања Удовичић раз-
говарао је са представницима 
локалне самоуправе. Општина 
је са Министарством рударства 
и енергетике потписала уговор 
о суфинансирању мера енергет-
ске санације стамбених зграда, 
кућа и станова. Одржана је ма-
нифестација „Пажљивкова смо-
тра“. Туристичка организација 
наступила је на Сајму туризма. 
Покрајински секретаријат за об-
разовање обезбедио је средства 
за ПУ „Колибри“, а Покрајин-
ски секретаријат за спорт за ФК 
„Тврђава“.

53. ковачица
БИЦИКЛИ НА ПОКЛОН

Чланице Уније жена учество-
вале су на Сајму стваралаштва 
сеоских жена у Панчеву, а Мил-
кица Живанов је освојену награ-
ду - телевизор - поклонила поро-
дици Ранчић из Црепаје. Чланови 
ОО, у више акција, поделили су 
бицикле малишанима, купљене 
личним средствима активиста. 
Такође, на штандовима су дели-
ли промотивни материјал и раз-
говарали са грађанима, а покло-
нили су и пет торти удружењима 
грађана и спортским удружењи-
ма. Одржана је Фијакеријада у 
Црепаји.

54. кикинда
УРЕЂЕН ПРОСТОР ОКО 
СТАРОГ ЈЕЗЕРА

На предизборном скупу на 
тргу, Александра Вучића дочека-
ло је око 8.000 Кикинђана. По-
чела је изградња постројења за 
пречишћавање воде за пиће. У 
циљу подстицања мера попула-
ционе политике, Град ће издвоји-
ти пет милиона динара за купо-
вину уџбеника ђацима првацима. 
Покрајинска влада и Град опре-
делили су средства за прву фазу 
реконструкције дела водоводне 
мреже. Министарство привреде 
подржало је изградњу саобраћај-
ница у индустријској зони „Расад-
ник“. Партерно је уређен простор 
између Старог језера и СЦ „Језе-
ро“. Додељено је 117 пакета за 
бебе рођене у прва три месеца 
ове године. Град ће стипендира-
ти 258 студената, за шта је опре-
дељено 11 милиона динара. Са-
радњом Града и компаније НИС, 
уведен је систем техничке заш-
тите у 12 школа. Расписано је 17 
јавних позива, у оквиру подршке 
пољопривредним произвођачима 
и удружењима.

55. неготин
АДАПТАЦИЈА БРОДСКЕ 
ПРЕВОДНИЦЕ

Министар Томислав Момировић 
потписао је уговор о извођењу ра-
дова на адаптацији бродске пре-
воднице у саставу ХЕ „Ђердап 2“ и 
најавио радове на путевима ка Кло-
кочевцу и граничном прелазу Мок-
рање. На изборима за председника 
Србије и парламент, грађани су 

поверење указали Александру Ву-
чићу (73,13 одсто) и листи „Заједно 
можемо све“ (57,83 одсто).

56. трстеник
РАЗГОВОР СА 
ЧЛАНСТВОм

У оквиру предизборне кампање, 
чланови ОО одржали су велики 
број трибина и штандова са по-
делом пропагандног материјала. 
Функционери ОО посетили су сва-
ки месни одбор и разговарали са 
чланством. Посетили су нас број-
ни функционери СНС. Приликом 
откривања споменика Патријарху 
Герману, штанд ОО посетио је Ни-
кола Селаковић и, заједно са Миле-
ном Турк, Александром Ћирићем и 
Ненадом Дејановићем, разговарао 
са мештанима. Чланови Уније жена 
и Уније младих организовали су 
поделу васкршњих јаја.

57. сомБор
РАДНЕ АКЦИЈЕ

Реализује се пројекат „Сомбор 
плива“, у оквиру којег готово 200 
малишана предшколског узраста 
пролази обуку пливања. Обеле-
жен је Дан сећања на жртве НАТО 
бомбардовања. У току је ренови-
рање каналске обале у Бездану и 
бушење бунара у Риђици. Градски 
одбор био је домаћин Ани Брна-
бић, Милошу Вучевићу, Нико-
ли Селаковићу, Лаву Пајкићу и 
Предрагу Рајићу. Активисти МО 
Колут почели су изградњу летњи-
ковца на купалишту, а активисти 
бирачких места 23, 29 и 31 уреди-
ли су дечије игралиште.

58. велика плана
ДЕО ПРОЈЕКТА 
„ЧИСТА СРБИЈА”

Положен је камен-темељац за 
фискултурну салу и кухињу школе 
у Марковцу, а на школи у Лозовику 
замењена је столарија. Додељено 
је 45 новчаних награда одличним 
ученицима средњих школа. Ас-
фалтиран је велики број улица у 
насељеним местима. Уређена је 
мала сала дома културе у Вели-
ком Орашју. У оквиру пројекта 
„Чиста Србија“, Општина је доби-
ла 125 км канализационе мреже, 
три постројења за пречишћавање 
отпадних вода и реконструкцију 
постојећег. Дом здравља добио је 
најсавременије санитетско возило. 
Реновирају се свлачионице у Крње-
ву, Великој Плани и Лозовику. У 
свим месним заједницама, активи-
сти су разговарали са грађанима на 
штандовима. На изборима 3. апри-
ла грађани су пружили рекордну 
подршку председнику Александру 
Вучићу. Општина је доделила 231 
стипендију ученицима и студенти-
ма. Обележен је Дан општине.

59. алиБунар
ШПОРЕТ ЗА ПОРОДИЦУ ИЗ 
НОВОГ КОЗЈАКА

Активисти МО Алибунар, Лок-
ве, Николинци, Иланџа, Владими-
ровац и Добрица организовали су 
штандове у својим местима. Поче-
ло је чишћење одводних канала у 
Летњој и Пионирској улици. Ак-
тивисти ОО поклонили су, из лич-
них средстава, шпорет породици 
из Новог Козјака. Постављене су 
нове клупе на пешачкој стази ка 

брегу и уређена је стаза код ру-
кометног терена. Обезбеђена су 
средства за регресирање превоза 
средњошколаца. Уређени су атар-
ски путеви. Николичански дом 
културе добио је нову фасаду, ре-
новиране су степенице амбуланте 
у Селеушу и прилаз дому здравља 
у Алибунару, а обновљена је бина 
у Девојачком Бунару. Туристичка 
организација је почетак пролећ-
не сезоне на Девојачком Бунару 
посветила уређењу зелених повр-
шина, а била је покровитељ и Ус-
кршњег базара. На раскрсници у 
Алибунару постављена су украсна 
слова са натписом места. Спорт-
ски савез и Стонотенисерски клуб 
организовали су хуманитарне тур-
нире.

61. осечина
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ И 
мАЈЕ ГОЈКОВИћ

Посетила нас је председница 
Владе Србије Ана Брнабић и, у раз-
говору са грађанима и делегацијом 
Општине, најавила нова улагања. 
Министарка Маја Гојковић обишла 
је радове на биоскопској сали На-
родне библиотеке, за које је Ми-
нистарство одобрило средства. 
Такође, одржан је велики број збо-
рова у месним заједницама.

62. пећинци
НОВИ ВРТИћ 
У ШИмАНОВЦИмА

Председник Општине Сини-
ша Ђокић отворио је нови вртић 
у Шимановцима. Инвестицију, 

вредну 330 милиона динара, суф-
инансирале су Покрајинска влада 
и Општина. Објекат може да при-
ми 300 малишана и захваљујући 
њему биће укинуте листе чекања.

63. вршац
ДРУЖЕЊЕ СА ГРАЂАНИмА

Активисти Уније младих и функ-
ционери ГО СНС дружили су се 
са суграђанима на Агрико пијаци. 
Уређујемо јавне површине, на које 
нам грађани непосредно укажу. 
Вршац, након више деценијског че-
кања, добија ново гробље. Општа 
болница добила је више од  40 
милиона динара за набавку опре-
ме. У Градском парку постављена 
је интерактивна табла за децу са 
сметњама у развоју. Завршена је 
платформа за пецање за особе са 
инвалидитетом у Влајковцу. Дом 
здравља организовао је превентив-
не прегледе. Вршац је био домаћин 
такмичења „Пажљивкова смотра“, 
у организацији Агенције за безбед-
ност саобраћаја. Започето је про-
лећно санирање ударних рупа. По-
чиње пошумљавање заштићеног 
подручја Вршачке планине - Мали 
Вршачки рит. Организација инва-
лида рада уручила је поклоне уче-
ницима ШОСО „Јелена Варјашки“.

64. рача
УБЕДЉИВА ПОБЕДА

На председничким изборима 
председнички кандидат Алексан-
дар Вучић освојио је 67,42 одсто 
гласова у Општини Рача. Убедљиву 

победу на свих 25 изборних једини-
ца однела је и листа „Александар 
Вучић-Заједно можемо све“ са 55,12 
одсто гласова. Започета је комплет-
на реконструкција Дома здравља.

65. лајковац
РАДОВИ У мЗ ЈАБУЧЈЕ

Активисти ОО одржавали су 
штандове, делили „СНС Инфор-
матор“ и пропагандни материјал, 
а функционери су разговарали са 
грађанима. Почели су радови на де-
оници пута Мирковићи-Јосиповићи 
у МЗ Јабучје, које је обишао  пред-
седник Општине Андрија Живков-
ић. Потписани су уговори о стипен-
дирању студената. На априлским 
изборима Александар Вучић је 
освојио више од  60 одсто гласова 
грађана, а парламентарна листа 49 
одсто гласова. Реновирана је амбу-
ланта у МЗ Јабучје, асфалтиран пут 
у МЗ Степање и подељена су ауто-
седишта родитељима беба рођених 
претходне године. Потписан је и 
уговор са приватним партнером о 
замени јавне ЛЕД расвете.

66. врање
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Савет за здравство подржао је 
акцију у којој је обављено 512 пре-
вентивних прегледа становништва 
у градским и сеоским средина-
ма. Савет за социјална питања 
подржао је више хуманитарних 
акција, посебно прикупљање по-
моћи за малог Вукана који болује 
од спиналне мишићне атрофије. 

Поделом јаја, балона и сладоледа, 
чланови Савета честитали су пра-
вославним верницима Васкрс.

67. приБој
НОВА ВОЗИЛА

Министарство заштите живот-
не средине одобрило је Општини 
средства за смањење загађења 
ваздуха из индивидуалних извора. 
Поводом Дана општине, уприли-
чен је пријем за најбоље студенте 
и уручено је по 120 хиљада динара 
за 24 студента. Постављена је заш-
титна ограда на путу за Голеша. 
Министарство за развој недовољно 
развијених општина определило је 
Општини средства за набавку баге-
ра, а Министарство здравља обез-
бедило је два возила за Дом здра-
вља. Почиње асфалтирање главне 
саобраћајнице на Бањском чамцу.  
ЈКП „Услуга“ је од Министарства 
заштите животне средине добило 
нове контејнере и канте. За Гимна-
зију је опредељено 800.000 динара 
средстава из опортунитета. Болни-
ци је уручен лапароскоп, као резул-
тат сарадње Србије и Турске.

68. горњи 
милановац
ПОСЕТА мАЈЕ ГОЈКОВИћ

Министарка Маја Гојковић разго-
варала је са председником Општи-
не Дејаном Ковачевићем и обишла 
Културни центар који је, уз помоћ 
средстава Министарства, претво-
рен у модеран простор за догађаје. 
Горњи Милановац креће у пројекат 

Споменик потпуковнику Вељку Радено-
вићу - Ђенералу, хероју из сукоба на КиМ 
1999. године, открили су председник Алек-
сандар Вучић и Раденовићев син Вукашин, 
у присуству министра Александра Вули-
на, директора БИА-е Братислава Гашића, 
градоначелнице Јасмине Палуровић... Со-
цијално угрожена породица Арсенијевић 
из Пепељевца добила је кључеве нове куће, 
уз подршку Гашића и Фондације за српски 

народ и државу. Наш одбор посетили су Не-
мања Јоксимовић, Марина Рагуш, Владимир 
Орлић, Ирена Вујовић, Никола Селаковић, 
Бранислав Недимовић, Ана Белоица, Ђорђе 
Тодоровић, Јелена Обрадовић и Марко Мла-
деновић. Председник ГО Ненад Андрић и 
градоначелница Јасмина Палуровић раз-
говарали са грађанима у свим насељима и 
селима. Ненад Дејановић, Невена Ђурић 
и Зоран Томић, заједно са Сањом Лакић и 

Милошем Терзићем, посетили су домаћин-
ство у селу Јасика. Реализована је још једна 
акција добровољног давања крви. Чланови 
ГО присуствовали су великом штанду који је 
означио крај предизборне кампање. Победу 
на изборима, крушевачки напредњаци про-
славили су великим ватрометом (резултат: 
председнички 66,29 одсто и парламентарни 
51,46 одсто). Чланови ГО организовали су 
поделу фарбаних јаја поводом Васкрса.

52. крушевац

УБЕДЉИВА ПОБЕДА

60. врњачка Бања

БОЉА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Постављен је нови асфалт у Новом Селу, 
Грачацу и Штулцу. Уручене су борачке 
легитимације свим борцима. Положени 
су венци на спомен-плочу погинулима на 
Космету. Након завршетка климатизације, 
постављен је паркет у Спортској хали. Ми-
нистар Томислав Момировић разговарао је 
са општинским руководством. У организа-
цији Фондације „Дајане Пауновић“, одржана 
је трибина на којој су представљене мере по-
пулационе политике. Делегација Општине 

Нови Травник боравила је у Врњачкој Бањи 
у циљу обнове пријатељства и братимљења 
два града. Врњачка Бања представила се на 
43. Међународном сајму туризма у Београ-
ду. Одазвали смо се акцији добровољног да-
вања крви у Липови. Ђорђе Тодоровић, Ана 
Белоица и Жика Бујуклић разговарали су са 
грађанима. Листа „Заједно можемо све“ ос-
војила је 52,97 осто гласова, док је Алексан-
дар Вучић освојио 65,46 одсто. Председник 
Општине Бобан Ђуровић уручио је уговоре 

корисницима за суфинансирање енергетске 
ефикасности породичних кућа и станова. 
Отпочела је изградња станова за жртве по-
родичног насиља, самохране родитеље и 
Роме кориснике социјалне помоћи. Општина 
је победник Националног такмичења у кате-
горији „транспарентност и учешће јавности 
у раду локалне самоуправе“, Министарства 
државне управе и локалне самоуправе. Као 
награду, Врњачка Бања добила је три рачу-
нара и три брза скенера.

ПРЕдсЕдЕнИк АЛЕксАндАР ВУЧИЋ нА откРИВАњУ сПоМЕнИкА

дРУжЕњЕ сА сУгРАђАнИМА
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биоразградивог отпада, заједно са 
италијанским фирмама „Контари-
на“ и „Новамонт“ и Привредном 
комором Србије. Председник ОО и 
активисти разговарали су са грађа-
нима. Завршено је уређење пешачке 
стазе у насељу Ивице, а у току су ра-
дови на брани и акумулацији воде 
„Ариље - профил Сврачково“.

69. љиг
ОПРЕмА ЗА ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ

Председник Општине Драган 
Лазаревић потписао је уговор о су-
финансирању програма енергетске 
ефикасности зграда, кућа и стано-
ва са Министарством рударства и 
енергетике. Почела је замена об-
ичних сијалица лед светиљкама. 
Министар Вања Удовичић донирао 
је лопте, табле са обручима и мреже 
за одбојку фискултурним салама. 
Општина је добила средства за на-
бавку комбиноване машине за ЈКП 
„Комуналац“. Подељени су пакети 
са намирницама пензионерима са 
најнижим пензијама и корисницима 
социјалне помоћи. Почело је сани-
рање локалних путева. Активисти 
ОО редовно деле „СНС Информа-
тор“ и разговарају са грађанима. 
Министарство заштите животне 
средине обезбедило је контејне-
ре и канте за ЈКП „Комуналац“, а 
Министарство здравља санитет-
ско возило за Дом здравља, док 
је из средстава од опортунитета 
набављен савремени ултразвучни 
апарат. Спроведена је кампања за 
безбедност младих, најстаријих и 
тракториста у саобраћају. Општина 
је уприличила пријем за породиље 
и поделу беби ауто-седишта.

70. Беочин
хУмАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Наши активисти организовали 
су инфопултове, а отворене су и 
нове страначке канцеларије. Акти-
висти МО Сусек поклонили су, из 
личних средстава, шпорет на дрва 
породици слабијег материјалног 
стања, а активисти МО Беочин 
село уручили су поклон девојчици 
свог суграђанина и помогли ком-
шији којем су у пожару изгореле 
помоћне просторије. Постављен 
је стругани асфалт у Черевићу. 
Санирани су путеви у Раковцу и 
насељу Баре. Наши активисти по-
сетили су пензионере у Беочин 
селу и организовали трибину о 
карциному у Раковцу. Активисти 
МО Сусек, Черевић и Баноштор 
уручили су белу технику социјал-
но угроженом породицама.

71. смедеревска 
паланка
КАФА НА ШТАНДУ

Активисти ОО послуживали су 
суграђанима кафу на штанду, а са 
окупљеним мештанима разговара-

ли су Невена Ђурић и функционе-
ри ОО.

72. Бечеј
БОЉИ УСЛОВИ 
ЗА мАЛИШАНЕ

Захваљујући иницијативи 
грађана „Комшије за комшије“ и 
подршци Општине, насеље Север 
Ђуркић добило је ново дечије иг-
ралиште. Министарство заштите 
животне средине обезбедило је 
за нашу Општину 108 контејне-
ра. Обновљена је зграда вртића у 
Бачком Петровом Селу, а објекат 
је добио и нови мобилијар, дво-
ришне справе и столичице за собе. 
Отворен је терен на стадиону у 
Бачком Градишту. Завршава се из-
градња расвете за саобраћајнице 
у Индустријској зони. Захваљујући 
подршци Министарства спорта и 
Општине, биће изграђена теретана 
у Горанском парку. Уређено је дво-
риште вртића „Чаролија“ у Бачком 
Петровом Селу.

74. сечањ
РАЗВОЈ СПОРТА

За допринос развоју спорта у 
2022. години, из покрајинског 
буџета издвојено је 43,6 милиона 
динара, од којих скоро 1,9 ми-
лиона за клубове са територије 
Општине Сечањ.

75. Брус
НОВИ АСФАЛТ

Асфалтиран је пут у селу Жи-
линци. Председница Општине 
Валентина Милосављевић обишла 
је радове на асфалтирању улице у 
Брусу и пута у Великој Грабовници. 
У насељу Селиште асфалтирано је 
дечије игралиште, а у селу Доњи 

Липовац 3,5 километара пута.

76. леБане
хУмАНИТАРНИ БАЗАР

Организовани су Васкршњи 
хуманитарни базар и продајна из-
ложба цвећа у центру града.

77. жаБари
АСФАЛТИРАНЕ ЧЕТИРИ 
ДЕОНИЦЕ

У месту Александровац асфал-
тирана су четири дела локалног 
пута, у дужини од скоро десет ки-
лометара. Средства су обезбеђа-
на из програма подршке развоја 
недовољно развијених општина и 
Општине Жабари.

78. лапово
АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Општински Савет за коорди-
нацију послова безбедности са-
обраћаја доделио је ауто-седишта 
родитељима педесеторо деце 
рођене у 2021. години.

79. црна трава
ВАСКРШЊИ БАЗАР

Туристичка организација, предш-
колска установа, основна и средња 
школа организовали су традицио-
нални Васкршњи базар. Обележен 
је Дан општине.

80. крупањ
ШЕСТ НОВИх 
ЕЛЕКТРОНСКИх УСЛУГА

Кабинет министра без портфеља 
за иновације и технолошки развој 
одобрио је Крупњу пројекат „Ино-
вациона смарт сити решења“, којим 
се имплементирају нове техноло-
гије и апликације у оквиру концепта 

„паметних и безбедних градова“. 
Општина је, због увођења шест но-
вих електронских услуга еУправе, 
проглашена за најбољу у области 
ефикасности на такмичењу локал-
них самоуправа. Председница Вла-
де Ана Брнабић посетила је Крупањ.

81. рековац
КУПОВИНА мИНИБУСА

Омладина нашег ОО, заједно са 
повереником Александром Ђорђе-
вићем, разговарала је са Левчани-
ма у центру Рековца и честитала 
Васкрс. Уређени су сеоски путеви 
у МЗ Секурич, Урсуле и Драгово. 
Асфалтирана је деоница пута који 
спаја Рековац и Крагујевац, чиме је 
испуњено обећање председника 
Александра Вучића. Дом здравља 
је од Министарства здравља до-
био санитетско возило. Министар-
ство за бригу о селу обезбедило је 
средства за куповину минибуса.

82. јагодина
НОВО ВОЗИЛО 
ЗА БОЛНИЦУ

Председник ГО и народни по-
сланик Никола Радосављевић, 
захваљујући Влади Србије и пред-
седнику Вучићу, обезбедио је још 
једно, седмо по реду, санитетско 
возило за Општу болницу.

83. мало црниће
СТИПЕНДИРАЊЕ мАСТЕР 
СТУДИЈА

Поред низа видова помоћи по-
родицама са децом, општинско 
руководство донело је и одлуку о 
стипендирању мастер студија, у 
износу од 20.000 динара месечно. 
Овом одлуком Мало Црниће стало 
је у низ малобројних јавних управа 
које стипендирају ову врсту студија.

84. БаБушница
ЗА ЛАКШЕ КРЕТАЊЕ ОСОБА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОм

Најављена су велика улагања у 
реконструкцију водовода Љубе-
рађа-Ниш. Председница Општине 
Ивана Стојичић, представници 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и 
представници извођача радова 
обишли су Дом здравља, Предш-
колску установу „Дечија радост“ и 
зграду Општине, после завршене 
реконструкције објеката, у циљу 
побољшања приступачности осо-
бама са инвалидитетом.

85. власотинце
НАБАВКА ОПРЕмЕ

Општина и Министарство за раз-
вој недовољно развијених општина 
обезбедили су опрему за ЈКП „Ко-
муналац“ и „Водовод“ - чистилицу, 
ауто-смећаре, цистерну, канал џет-
а, подземне и класичне контејнера.

73. зрењанин
БЕСПЛАТНИ УџБЕНИЦИ ЗА ПРВАКЕ
Председник Покрајинске 

владе Игор Мировић обишао је 
радове на реконструкцији Град-
ског стадиона. Покрајински 
секретаријат за здравство доде-
лио је средства Општој болници 
за набавку опреме. У току је из-
градња канализације у Елемиру 
и Клеку, и реконструкција црпне 
станице у Улици Марка Ореш-
ковића. Завршена је трим стаза 
у Путникову, а насеље Ружа 
Шулман добило је нову водо-
водну мрежу. Сви ђаци који по-
лазе у први разред, добиће бес-
платне уџбенике. Покрајинска 
влада обезбедила је средства 
за превоз средњошколаца. Ми-
нистар Бранислав Недимовић и 
покрајински секретар Чедомир 
Божић посетили су газдинство 
Драгана Кетина у Ботошу. Наши 
активисти уредили су дечије 

игралиште у Багљашу и центар 
Лукићева, а активисти МО Бол-
ница Берберско разговарали су 
са грађанима. Александар Ву-
чић је у Зрењанину добио скоро 
7000 гласова више него на пред-
седничким изборима 2017. го-
дине. На иницијативу активиста 
МО Перлез, уклоњена је дивља 
депонија. Обезбеђена су сред-
ства за реконструкцију водо-
водне мреже у насељима Мала 
Америка, Центар, део Шумице 
и Карађорђев трг. Захваљујући 
Министарству заштите животне 
средине, реконструише се Ка-
рађорђев парк. АПВ определила 
је Елемиру и Мужљи средства за 
обнову зграда вртића и школа. 
Реконструисан је кошаркашки 
терен на Зеленом пољу. Мелен-
ци, Чента, Елемир и Орловат до-
бијају нове бунаре.

86. БеоградПАРК У НОВОм ЖЕЛЕЗНИКУ

Повереница ГО СНС Београд Ана Брнабић 
обишла је радове на реконструкцији парка у 
насељу Нови Железник и најавила завршетак 
радова у јулу.

89. звездара
УВЕК УЗ ГРАЂАНЕ
Наши активисти обишли 

су више од 6.000 породица и 
уручили исто толико пакета 
најугроженијим суграђанима. 
Дарија Kисић Тепавчевић, Мар-
ко Попадић, Владан Јеремић и 
Дејан Микулетић уручили су 
поклоне породици Алексић из 
ВМЛ. Купљено је помагало за 
особу са инвалидитетом, као и 
20 белих штапова и обезбеђе-
но 25 пакета за Савез слепих 
и слабовидих. Такође, нашем 

члану, који је особа са инвали-
дитетом, донирана су два аку-
мулатора за инвалидска колица 
и пакет. Марко Попадић дони-
рао је „смедеревац“, два пакета 
и слаткише за девојчице које 
живе са баком и мајком. Пове-
реник ОО Дејан Микулетић и 
повереник МО ММЛ уручили су 
госпођи Живки пакет помоћи. 
Све донације, поклони и пакети 
обезбеђени су из личних сред-
става функционера.

90. врачар
САДЊА У ШКОЛАмА

ГО Врачар и ове године обез-
бедила је ауто-седишта за 
најмлађе. Организован је јед-
нодневни излет за пензионере. 
Уручена је опрема за пливање 
предшколцима. Настављена је 
акција садње воћа у школама 
„Душан Дугалић“ и „Синиша 

Николајевић“. Организована је 
манифестација Васкрс код Хра-
ма. ГО Врачар, сваке године, 
организује у вртићима манифес-
тацију Васкршња чаролија. Због 
великог интересовања сениора, 
наставља се програм бесплатних 
једнодневних излета.

87. нови Београд
НОВЕ САДНИЦЕ У БЛОКОВИмА

Активисти и функционери 
ОО уклонили су десетине џа-
кова пластичних флаша, папи-
ра и разног отпада са зелених 
површина у Булевару Маршала 
Толбухина. Активисти Изборног 
штаба Газела су у блоку 24, уз 
подршку комшија, засадили сто 

борових садница. У више на-
врата, активисти ОО уређивали 
су међублоковске површине и 
паркиће у блоковима 63 и 64. 
Активисти ОО честитали су Но-
вобеограђанима Ускрс. Активи-
сти МО Милева Марић Ајнштајн 
садили су тује и цвеће.

88. сопот
ЗБОРОВИ ГРАЂАНА
Ана Брнабић, Бранислав Не-

димовић, Живорад Николић, 
Александар Мирковић и Немања 
Максимовић обишли су пољопри-
вредно газдинство у Малом Пожа-
ревцу. Одржани су зборови грађа-
на у свим МЗ. Поводом Дана жена, 
активисти ОО честитали су дамама 
празник, уз пригодне поклоне. Ак-

тивисти су наставили са чишћењем 
јавних површина и уређењем 
школских дворишта. У МЗ Дучина 
асфалтиране су улице Ђуре Сиља-
новића, Саше Симеуновића и Пла-
нинска. У МЗ Сопот реконструиса-
на је Доситејева улица. Активисти 
и повереник ОО обишли су све МЗ 
и разговарали са суграђанима.

АнА бРнАбИЋ сА АктИВИстИМА
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92. земун
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Асфалтиране су улице Курир-
ска, Боривоја Тасовца и Михајла 
Бандура, а радови се изводе 
и у другим насељима. Почело 
је уређење дечијих игралишта 
на више локација. Почело је и 
уређење урбаног џепа у Прво-
мајској улици. Реконструисано 
је игралиште на углу Крајишке 
и Купрешке. У Улици батајнич-
ких жртава уређују се паркови. У 
насељу Нова Галеника усељени 
су први станови намењени при-
падницима снага безбедности. 
Посађена су стабла на Кеју осло-
бођења. Завршава се рестаура-
ција Завичајног музеја Земуна и 
пружни надвожњак у Батајници. 
Израђен је урбанистички пројекат 
за изградњу Центра за смештај и 
дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју. У данима праз-
ника, активисти ОО делили су су-
грађанима фарбана јаја.

93. лазаревац
ВУЧИћ У ЛАЗАРЕВЦУ

Председник Александар Вучић 
посетио је Лазаревац и обратио 
се пред неколико хиљада грађа-
на, а посетила нас је и министар-
ка Ирена Вујовић. Изграђен је 
паркинг са 99 места. Наставље-
на је подела колица и ауто-се-
дишта за бебе. Асфалтирана је 
улица Симића крај у Трбушници, 
а у Ранђића крају изграђено је 
модерно дечије игралиште. За-
вршава се и капела на сеоском 
гробљу. У више насељених места 
асфалтирају се улице, граде де-
чија игралишта и пешачке стазе. 
Захваљујући пројекту „Чиста Ср-
бија“, започета је изградња ка-
нализационе мреже у осам МЗ. 
Општина је обезбедила вредну 
опрему за Дом здравља.

94. младеновац
НОВИ ПАРКИНГ

Ана Брнабић и Александар Ша-
пић разговарали су са пензионери-
ма, а једном од дружења пензионе-
ра присуствовао је и Горан Весић. 
Весић је, са својом покретном кан-
целаријом, на неколико локација 
разговарао са грађанима. Најмлађи 
Младеновчани добиће четири де-
чија игралишта и кошаркашки те-
рен. Општина је проширила зону 
изношења смећа на села која до 
сада нису била у систему. Уређен 
је плато код Железничке станице 
у Улици Браће Баџак и обележено 
је 100 нових паркинг места. Наста-
вљамо акцију „Ауто-седиште за 
свако дете“. Горан Весић посетио 
је МЗ Сенаја, у којој је председник 
Вучић освојио 82,18 одсто гласо-
ва. Гради се водоводна мрежа у 
МЗ Ковачевац и у Великој Крсни. 
Уређен је плато код Железничке 
станице у Улици браће Баџак. Ко-
мисија за безбедност саобраћаја 
наставља акцију „Ауто-седиште 
за свако дете“. У сусрет Васкрсу, 
активисти ОО суграђанима су по-
клањали офарбана јаја.

97. чукарица
ПОСЕТА ПОРОДИЦАмА

Активисти ОО посећују ком-
шије и разговарају о актуелним 
темама. Весна Јокановић обишла 
је вишечлане породице у Срем-
чици и најмлађе чланове об-
радовала друштвеним играма, 
слаткишима и ваучерима, које је 
обезбедила из сопствених сред-
става. Организацији инвалида 
рада у Железнику обезбеђене су 
друштвене игре. Одржане су три-
бине у више насеља. Санирано је 
најдуже степениште у Београду, 
које повезује Чукаричку падину и 
Баново брдо. Почела је изградња 
секундарне канализације у Улици 
Мирка Поштића. У насељу Горица 
у Сремчици уређено је неколико 
улица. Почела је реконструк-
ција Улице Синише Станковића 

у Белим водама. На иницијати-
ву грађана Велике Моштанице, 
постављена је расвета на путу 
за Дражевац. Ученици ОШ „Ка-
рађорђе“ у Остружница доби-
ли су нову фискултурну салу. У 
Филмском граду изграђен је мо-
деран вртић „Филмић“. У Великој 
Моштаници постављен је нови 
слој асфалта и урађени су пропус-
ти за атмосферске воде.

98. оБреновац
ПОСЕТА мИНИСТРА 
мОмИРОВИћА

У МЗ Барич реконструише се 
једна од најдужих саобраћајни-
ца. Обреновац је другу годину 
заредом домаћин бициклистичке 
трке „Београд-Бањалука“. У току 
је уређење излетишта Забран и 
обнова зграде Старе општине. У 
оквиру пројекта „Чиста Србија“, 
гради се канализациона мрежа у 
МЗ Звечка. Грађевинске радове у 
Улици Драге Вуковића Корчагина 
обишли су представници Општи-
не и министар Томислав Момиро-
вић.

99. вождовац
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
ОКО мЗ

Активисти МО Горњи Вождо-
вац очистили су смеће у оквиру 
ТЦ БТЦ. Активисти МО Јајинци 
уредили су простор испред Месне 
заједнице. Активисти МО Зуце 
делили су рекламни материјал 
на штанду, уз разговор са ком-
шијама. Активисти са Вождовца 

делили су јаја својим члановима 
пред Васкрс. Завршена су асфал-
тирања у Баштованској улици, 
Вороњешкој улици и Слободана 

Јовића. Реља Огњеновић уручио 
је поклоне малишанима и со-
цијално угроженим породицама, 
обезбеђене из личних средстава. 
Ивана Томић Илић обрадовала је 
Удружење пензионера у Рипњу 
лаптопом и телевизором, такође 
из личних средстава. Активисти 
свих МО донирали су намирни-
це својим комшијама. Организо-
ван је низ акција уређења, током 
којих су поправљени рукохвати 
на стпеништима, очишћени пар-
кови, дечија игралишта и дивље 
депоније, посађене саднице. 
Промењено је 114 поштанских 
сандучића у насељу Колонија, 
из средстава функционера ОО. 
Мештани МЗ Пиносава разго-
варали су са представницима 
Општине и Града.

91. Барајево
БРНАБИћ У ПОСЕТИ ВИНАРИЈИ

Активисти ОО организовали су штанд поводом Међународног дана 
жена и уредили плато испред Општине. Ана Брнабић разговарала је са 
Барајевцима и обишла винарију Тришић. Отворене су нове просторије 
Поште у Вранићу. У току је реконструкција Улице Миодрага Вуковића 
и дечијих игралишта у Рожанцима, Бождаревцу, Бељини и Великом 
Борку. Активисти ОО одржавали су штандове на више локација.

102. палилула

НОВИ ТЕРЕНИ И ИГРАЛИШТА

Ана Брнабић посетила је гос-
пођу Мирјану Самарџију из 
Вишњице, а Александар Шапић 
становнике Глогоњског Рита. 
Бројни функционери и активисти 
разговарали су са грађанима на 
више локација. Завршен је терен 
за мали фудбал и постављен је 
мобилијар за дечије игралиште 
на Врбовском. Постављени су 
кошаркашки терени и дечија иг-
ралишта у Крњачи, Глогоњском 
Риту и у Падинској Скели. Ана 
Брнабић и Марко Кешељ при-
суствовали су отварању терена 
у Котежу, који су чланoви ОО 

обновили из личних средстава. 
Синиша Мали, Ђорђе Тодоровић, 
Александар Мирковић и Сања 
Лакић обишли су обновљен те-
рен у Ковилову, а поводом Свет-
ског дана шума, Ирена Вујовић 
и Марко Кешељ посадили су 40 
садница брезе. Александар Вучић 
одржао је предизборни скуп у 
Падинској Скели. Новоизграђени 
терен за особе са инвалидитетом 
у Овчи посетили су Даница Груји-
чић и Марко Кешељ. Завршен је 
паркинг испред цркве у Падин-
ској Скели и дечија игралишта 
у Сланцима и Реви. Уклоњена је 

дивља депонија 
у Јабучком Риту. 
Активисти ОО 
разговарали су са 
грађанима у Борчи, 
делили васкршња 
јаја и страначки 
материјал. Општи-
на је наставила 
акцију бесплатних 
излета за пензио-
нере. Председник 
Општине Мирослав 

Ивановић и чланови Већа Елена 
Билић и Бојана Мијушковић уру-
чили су колица за бебе за четири 
породице. У Улици Илије Гара-
шанина почела је реконструк-
ција коловоза, стаза за пешаке и 
подземне инсталације. Започета 
је реконструкција Улице владике 
Рада у Малом Збегу. Ученици из 
Вишњице организовали су про-
дају рукотворина и посластица 
како би помогли малом Вукану, 
који болује од спиналне мишићне 
атрофије. Одржан велики Ускр-
шњи карневал на Ташy.

103. савски венац
НОВЕ САДНИЦЕ

96. стари град
ДРУЖЕЊЕ СА НАЈСТАРИЈИм 
СУГРАЂАНИмА

Чланови ОО организовали 
су дружење поводом 8. марта, 
а поводом Дана за кућне љу-
бимце, ветеринари су делили 
бесплатне савете, а наши акти-
висти кесице за отпад. Подр-
жали смо акцију превентивних 
офталмолошких прегледа за 
најстарије суграђане и органи-
зовали дружење за пензионе-
ре. Општина, у оквиру програ-

ма „Стари град мисли на тебе”, 
покренула је бесплатне програ-
ме за суграђане свих генера-
ција. Функционери и чланови 
ОО, на више локација, чести-
тали су суграђанима Васкрс. У 
оквиру пројекта „Зелена мрежа 
Старог града“, посађена су 32 
стабала горског јавора и јасена 
на Дунавском кеју. Обележене 
су Цвети, слава општине.

Председница ОО Ирена Вујо-
вић и активисти садили су дрвеће 
у насељу Стјепан Филиповић, Хајд 
парку и Булевару војводе Мишића. 
Ана Брнабић, Ирена Вујовић и 
кандидати за народне посланике 
дружили су се са дамама поводом 
Дана жена. Чланови Омладине 
уредили су дечије игралиште на 
Сењаку, чланови Уније жена ор-
ганизовали су трибину о женама 
у политици, а чланови Савета за 
здравство о ковиду и карциному. 
Чланови ОО свакодневно су по-
сећивали грађане и дружили се 
на штандовима. Отворено је игра-
лиште за особе са инвалидитетом 
у Хајд парку, а испред амбуланте 
на Сењаку обновљена је стаза за 
прилаз особа са инвалидитетом. 

Потписан је уговор са Министар-
ством заштите животне средине 
о суфинансирању замене котлар-
ница у вртићима, а са Министар-
ством енергетике о унапређењу 
енергетске ефикасности у до-
маћинствима. Реконструисане су 
улице Пушкинова и Симе Лоза-
нића, и обновљене су фасаде у Ре-
савској 64 и Краља Милутина 36. 
Реконструисан је парк Три кључа. 
Председник Општине Милош Ви-
довић и функционери посадили су 
дрвеће у Улици Љутице Богдана. 
Одржане су Васкршње чаролије 
у Топчидерском парку и Спорт-
ске игре младих, као и такмичење 
„Шта знаш о саобраћају“. Сваког 
четвртка одржава се пријем грађа-
на код председника Видовића.

95. гроцка
САНАЦИЈА АТАРСКИх ПУТЕВА
Успостављена је нова линија 

313, као и три нова стајалишта 
на привременој линији 350Л. 
Започета је реконструкција и 
проширење више улица у на-
сељеним местима и санирање 
атарских путева. Уклоњена је 
депонија у Врчину. У Бресто-
вику се проширује водоводна 
мрежа. Председник Општине 
Драган Пантелић и Маринко 
Бабић уручили су донацију 
Ватрогасној станици. Рекон-
струисана је јавна расвета у 

насељима Камендол, Пударци 
и Умчари. Обновљене су згра-
де МЗ у Брестовику, Дражњу 
и Камендолу. Нове справе за 
игру постављене су у двориш-
тима школа у Гроцкој, Бегаљи-
ци, Калуђерици и Винчи, а об-
новљене су трим стазе у Винчи, 
Калуђерици и Гроцкој. За више 
од 500 пензионера организо-
ван је излет и ручак поводом 
Дана жена. Организовано је 
више од 40 зборова грађана у 
свим МЗ.

101. сурчин
РАЗГОВОРИ СА ГРАЂАНИмА
Активисти ОО обилазили су 

социјално угрожене породице и 
уручивали пакете са намирница-
ма, припремљене из сопствених 
средстава. Унија жена органи-
зовала је трибину, којој су при-
суствовале Ирена Вујовић и Ива 
Штрљић. Организовани су разго-
вори са грађанима Новог Сурчина, 
као и трибине на тему здравства и 
пољопривреде. Трибини на тргу 
у Јакову присуствовала је Ана 
Брнабић. Граде  се два аутобуска 
стајалишта у насељу Нови Сур-
чин, школа у Прогару добиће нову 
ограду, у Улици сестара Крстоно-
шић граде се пешачке стазе... Го-

ран Весић уручио је кључеве куће 
породици из Бечмена и присуство-
вао отварању Клуба за пензионе-
ра у Добановцима. Обележене су 
23 године од НАТО агресије на 
СР Југославију. Организовано је 
дружење пензионера у Бојчинској 
колеби. Горан Весић, Стеван Шуша 
и директорка Фондације „Гнездо“ 
посетили су породицу Буловић, 
којој је Фондација обезбедила 
монтажну кућу. Реновиран је Дом 
културе у Бољевцима. Организо-
ван је Васкршњи етно базар. Акти-
висти ОО делили су суграђанима 
офарбана јаја. Владимир Ђукано-
вић присуствовао је састанку ОО.

100. раковица
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Почела је изградња канали-
зације за насеље Миљаковац 
3 и обнова зграде МЗ Петло-
во брдо и Кијево. На језеру у 
Реснику граде се дечије игра-
лиште и спортски терен, и ре-
конструише плато испред ДЗ 
Лабудово брдо. Почела је ре-
конструкција бројних улица, 
постављање рампи за особе 
са инвалидитетом и изградња 
пешачких стаза. Александар 
Шапић, Ђорђе Тодоровић и 
Јелена Миливојевић разгова-
рали су са грађанима Ресника. 
Породици Лазић уручени су 
шпорет и дрва за зиму, а по-
родици Сокнић електрични 
шпорет. Произвођачима из 
Ресника уручене су кошнице 
и  саднице шљиве. Организо-
вани су излети и дружења за 
пензионере. Поводом Дана 
жена, дамама су дељене руже 
и организовано је дружење 
у ресторану. Активисти ОО 
организовали су штандове 
и трибине,  и уредили игра-
лиште у Реснику, Стражевици 
и Сунчаном брегу, са чесме 
на Миљаковачком извору ук-
лонили су графите. У току је 
друга фаза изградње канали-
зације у Урошевачкој улици. 
Почела је трећа фаза регула-
ције Кијевског потока. Наста-
вљена је изградња парка у 
Едварда Грига у Реснику. За-
вршена је пешачка стаза која 
повезује улице Ивана Мичу-
рина и Велизара Станковића. 
На молбу грађана, реконстру-
исан је паркинг у Вукасовиће-
вој улици. За пензионере је 
организован излет у манастир 
Тумане.

РАдосЛАВ МАРјАноВИЋ сА сУгРАђАнИМА

ПРЕдсЕднИк ВУЧИЋ нА ПРЕдИзбоРноМ скУПУ У ПАдИнској скЕЛИ



БеогрАд

нА ВојноМ АЕРодРоМУ
 „МИЛЕнко ПАВЛоВИЋ“
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нА ХоМоЉУ
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боРУтоМ 
ПАХоРоМ

АлексАндруполис

сАстАнАк сА ШАРЛоМ МИШЕЛоМ, ПРЕдсЕднИкоМ 
ЕВРоПског сАВЕтА

сРдАЧАн сУсРЕт сА гРЧкИМ ПРЕМИјЕРоМ 
кИРјАкосоМ МИцотАкИсоМ

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


