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редседник Александар
Вучић
најавио је знатно повећање пензија,
највеће до сада, суштински и реално. Навео је
да ће повећање бити у
два наврата, једно већ
ове године, можда и у
октобру, али свакако у
новембру и децембру,
и друго од 1. јануара
наредне године, напомињући да не говори о

једнократним давањима, већ о повећању пензија.
„То је невероватно и
неочекивано у оваквим
условима. Пензионери,
имаћете најкасније са
1. јануаром, повећање
пензије од 18,2 одсто,
ако нам ММФ у потпуности одобри“, поручио
је председник Вучић.
Председник је рекао
и да се очекује знатан

раст минималне зараде,
као и да просечна плата
у марту наредне године
буде већа од 710 евра.
„Хоћемо
да
на
озбиљан начин значајно повећамо минималац, али да то иде на
терет државе, а не послодаваца. За то нам је
потребно 300 милиона
евра и држава ће то да
обезбеди. За послодавце, видећемо како,

да ли повећање неопорезивог дела дохотка, плус део
доприноса, а покушаћемо да
спустимо све доприносе на
зараду на 60,2 одсто“, рекао
је председник Вучић.
Како је навео, велико повећање минималца неће угрозити ни долазак страних
директних инвестиција.
„Повећање ће свакако
бити двоцифрено, очекујемо
да разговарамо и са послодавцима, али пошто ће др-

жава преузети терет, биће 12
или 13 одсто, а можда и 14
одсто. То значи да се очекује
да просечна плата у марту
2023. године буде више од
710 евра, на нивоу Србије, а
да се не угрози јавни дуг у
односу на БДП. Такође, биће
и знатног повећања плата у
јавном сектору, двоцифреног. Мислим да су то велике
и важне вести. И зато молим
све да плаћају порезе“, рекао
је председник Вучић.

Намирница има довољно

НАША НАЈЛЕПША СРБИЈА
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„Резерве хране су попуњене и у наредним
месецима то ће бити
један од најважнијих
задатака“, рекао је
председник Александар
Вучић, након обиласка
београдских магацина
Републичких робних резерви.
Србија тренутно у
робним резервама, према његовим речима, има
25 хиљада тона брашна,
54 хиљаде тона пшенице, 94 хиљаде тона
кукуруза, 11 милиона

килограма шећера, соли
и пасуља, односно исто
толико литара уља.
Осим тога, има довољно и замрзнутог поврћа
и других конзервисаних
намирница. И поред довољних количина, како
је нагласио, држава се
и даље спрема за зиму.
„Обезбедили смо довољне количине хране
за нашу земљу, за наше
људе. Дакле, имамо велике количине брашна,
25 хиљада тона само
у робним резервама.

Имамо и друга места
где можемо да га чувамо. Имамо пшенице око
54 хиљаде тона и 94
хиљаде тона кукуруза.
У тешким временима
држава мора ствари да
преузме у своје руке и
да покаже како може
стабилно да функционише“, истакао је председник Вучић и поручио
да грађани буду мирни
и да неће бити проблема са снабдевањем
основним животним намирницама.

озив грађанима да летњи одмор проведу у
нашој земљи, упознају се са
лепотама Србије и поспеше развој домаћег туризма, упутио је председник
Александар Вучић и најавио лепе вести. Наиме, ваучер за летовање у Србији
од 15.000 динара добиће
200.000 грађана, а грађани, њих 100.000 који су већ
добили ваучер од 5.000 динара, добиће још 10.000 аутоматски.
„За 300.000 грађана
држава је обезбедила по
15.000 динара, само да проведу део одмора у Србији.
То радимо како би се људи
упознали са сопственом
земљом, да још више заволе
Србију и да новац остане у

нашој земљи. Да видите колико нам је земља прелепа,
и да будете задовољни и

срећни“, поручио је председник Вучић.
Ваучери које држава даје

грађанима морају да буду
искоришћени до 15. или 31.
октобра.

Младима исплаћено још 100 евра помоћи
„Исплата државне помоћи од 100 евра
за младе у Србији од 16 до 29 година почела је 1. јуна и новац је уплаћен на укупно
1.105.000 рачуна“, поручио је министар
финансија Синиша Мали.

Под слоганом „Да кликнеш од среће“,
држава је право да се за 100 евра помоћи пријаве дала свим грађанима Србије од 16 до 29 година, а посланици
Народне скупштине Републике Србије

су 11. јануара усвојили закон којим је
омогућена исплата новчане подршке
младим држављанима Србије, у износу
од 100 евра у динарској противвредности.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

4 | СНС ИНФОРМАТОР 107/2022

СНС ИНФОРМАТОР 107/2022 | 5

ВЕСТИ

ЕКОНОМИЈА

Председавајући Савета министара БиХ Зоран Тегелтија, председник Србије Александар Вучић, премијер Северне Македоније
Димитар Ковачевски, премијер Албаније Еди Рама и премијер Црне Горе Дритан Абазовић

Да помогнемо једни другима да преживимо зиму
С
амит
регионалне
иницијативе
Отворени Балкан у Охриду, којем су присуствовали
председник Србије Александар Вучић, премијери
Северне Македоније и Албаније, Димитар Ковачевски и
Еди Рама, као и званичници
Црне Горе и БиХ, почео је
обраћањем премијера Северне Македоније Димитра
Ковачевског, Албаније Едија

Балкана. Идемо даље крупним корацима“, рекао је Ковачевски.
Ове године на самиту су
учествовале и Црна Гора и
Босна и Херцеговина, које
нису чланице иницијативе. У
Охриду је био и црногорски
премијер Дритан Абазовић,
председавајући Савета министара БиХ Зоран Тегелтија
и комесар за проширење
ЕУ Оливер Вархеји. Видео

Иницијатива покренута
пре три године
Иницијатива
Отворени
Балкан покренута је у октобру 2019. под именом Мали
Шенген, на састанку лидера
Албаније, Србије и Северне Македоније - Едија Раме,
Александра Вучића и Зорана Заева, са циљем успоста-

вљања слободног протока
људи, роба, услуга и капитала између три земље, по
узору на шенгенски простор
у ЕУ. Крајем јула 2021, на самиту у Скопљу иницијатива
је променила име у Отворени
Балкан.

Раме и председника Србије
Александра Вучића.
Македонски премијер Димитар Ковачевски поздравио
је учеснике скупа и истакао
да живимо у време великих
изазова, време које тражи
заједништво.
„Бенефиција
Отвореног
Балкана је помагање међу
државама. Ми се разумемо,
помажемо једни другима,
имамо заједнички циљ, да
заједно идемо напред. Овде
смо због бољег стандарда
свих становника Западног

поруком учесницима се обратио заменик помоћника
америчког државног секретара Габријел Ескобар, а
након званичних обраћања
уследиле су две панел сесије
посвећене туризму и култури. На самиту су потписани
меморандуми о сарадњи у
четири кључне области, а
затим је одржана конференција за новинаре петорице
лидера.
Председник Србије обратио се медијима након
потписивања меморандума

о сарадњи у четири кључне
области:
„Веома сам задовољан састанцима које смо имали, али
и са људима који представљају земље које нису чланице Отвореног Балкана. Председница Брнабић упутила
је позив председнику Владе
Црне Горе да посети Београд,
а мислим да ће такав позив
отићи и савету министара
БиХ. Када смо заједно, онда
смо много, много јачи“.
Како је рекао, новина је и
састанак са Атланским саветом, где је покренута идеја
око прављења радних група
и тимова који би могли да
анализирају ситуацију у којој
се налази цео регион и како
бисмо могли да помогнемо
једни другима.

О иницијативи Отворени
Балкан говорио је и Оливер
Вархељи, европски комесар
за проширење:
„Иницијатива је не само
добра, већ је могућност за
убрзавање пута ка Европској унији. Када говоримо о
приступу Европској унији, говоримо о преговарачком рангу. Било ми је драго када сам
први пут чуо за ову идеју“.
И специјални изасланик САД за Западни Балкан
Габријел Ескобар обратио
се присутнима путем видео
линка.
„Подржавамо
Западни
Балкан, који нуди велике
могућности, не само за људе
из региона, него и за Европу.
Западни Балкан је благословен одличном географском

Министарке културе Србије, Северне Македоније и Албаније, Маја Гојковић, Бисера
Костадиновска-Стојчевска и Елве Маргарити, потписале су Меморандум о разумевању
о сарадњи у области културе на Западном Балкану

позицијом, великим ресурсима, предузетничким духом.
Западни Балкан је део Европе који има највећи раст“,
поручио је Ескобар и додао
да Америка подржава иницијативу и да Западни Балкан има потенцијал да буде
центар обновљиве енергије,
центар за течни природни
гас, центар за транспорт,
технологије...
У улози госта на самиту је
био и председавајући Савета
министара БиХ Зоран Тегелтија, који је изнео уверење
да ће БиХ пре или касније
бити део Отвореног Балкана. Тегелтија је изјавио да,
нажалост, у БиХ не постоји
консензус око те регионалне
иницијативе из политичких

разлога, иако је апсолутно подржавају и пословна
заједница и грађани.
Албански премијер Еди
Рама објаснио је да Отворени Балкан припада свима.
„Рат у Украјини чини да
иницијатива Отворени Балкан буде још нужнија него
раније. Отворени Балкан
нити је мој, нити Вучићев,
нити Ковачевског, нити било
чији, Отворени Балкан припада људима. Ово је један
механизам како би се борили
са кризама“, истакао је Рама
и открио да се претходно
вече састао са амбасадором
САД у Београду Кристофером Хилом, који је био на
служби раније у Тирани, и
истакао да је Хил ветеран

америчке дипломатије и да је
дошао сада на самит у Охриду како би подржао Отворени Балкан.
„Веома је охрабрујуће и
веома сам сретан што је са
нама и премијер Црне Горе
Дритан Абазовић, као и
председавајући Савета министара БиХ Зоран Тегелтија,
као и европски комесар за
проширење Оливер Вархељи
и наш пријатељ Габријел Ескобар путем видео везе“, поручио је Рама.
Председник Србије Александар Вучић нагласио је да
људи са Балкана морају да
се повезују и сами решавају
своје проблеме.
„Све што смо урадили у
економији и што је важно за

наше грађане постоји нешто
што се види у односима Србије, Северне Македоније и
Албаније. Ми готово да немамо билатералне проблеме,
немамо никаквих захтева,
сем да будемо пријатељи и
радимо у интересу наших
грађана“, рекао је председник Вучић и посебно се захвалио и комесару за проширење ЕУ Оливеру Вархејију
на присуству.
„Ово је нешто незаустављиво, добра идеја, и годинама ће имати све више присталица. Увек желим суштином
да попунимо наше односе,
зато сматрам да је важно да
формирамо радне групе одмах на следећем састанку,
који предлажем да буде негде
у јужној Србији, пре великог
самита који имамо и сајамских манифестација крајем
лета у Београду. Да се договоримо да формирамо радне
групе које ће да брину о томе
како да превазиђемо потешкоће у снабдевању храном и
из области енергетике, како
да помогнемо једни другима
да преживимо зиму, то је од
највећег интереса за грађане
наше три земље, али и региона. Добродошли су у те
договоре и уколико то желе
да учествују у формирању
радних група и представници
Црне Горе, БиХ, Приштине, ко
год жели“, поручио је председник Вучић.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Представљен нон-пејпер, Аустрија би
да процес проширења буде опипљив
„Ценимо досадашњу посвећеност Аустрије убрзању
европских интеграција Србије и надамо се наставку
континуиране подршке на
том путу, јер је Србија чврсто опредељена за наставак
реформског тока, посебно
кад је реч о владавини права“, изјавио је председик
Александар Вучић у разговору са министром за европске и међународне послове
Аустрије Александером Шаленбергом, који је посетио
Србију.
Он је истакао да је нашој
земљи у интересу наставак
унапређења
политичког
дијалога са Аустријом, као и
продубљење сарадње у свим
осталим областима од обостраног интереса.
Министар Шаленберг том
приликом представио је нонпејпер, којим Аустрија жели

Александар Шаленберг и Александар Вучић

да садашњи процес проширења учини много опипљивијим, али и креира могућност да се државе кандидати

постепено интегришу у политике Европске уније које
су од користи за све њих.
„Упознао сам министра

Шаленберга са изазовима са
којима се суочавају земље
Западног Балкана на свом
европском путу“, поручио је
председник Вучић и истакао
да је Аустрија трећи највећи
страни инвеститор у Србији
и пети спољнотрговински
партнер у размени услуга,
као и да је у прва четири месеца 2022. године робна размена порасла за 50,8 одсто у
односу на исти период 2021.
године.
„Аустријске
компаније
данас у Србији запошљавају више од 22.000 радника, а верујем да ће новоуспостављена авио-линија
на релацији Београд - Салцбург, бити од додатног
значаја за унапређење
сарадње и приближавање
наших привредника“, поручио је председник Вучић
након састанка.

Турску видимо као снажног партнера

П

редседник Србије
Александар Вучић
састао се са турским
министром
спољних
послова Мевлутом Чавушоглуом са којим је
размотрио најбитнија
актуелна геополитичка
питања, али и потенцијале за додатно ширење сарадње у области
инвестиција,
инфраструктуре и енергетике.
Током састанка разговарано је и о потписивању споразума, који
ће омогућити грађанима Србије и Турске
да посећују обе земље
само са личним картама.
Председник Вучић истакао
је да Србија остаје посвећена
даљем унапређењу сарадње
у свим областима од обостраног интереса, те исказао
задовољство развојем политичких односа две земље,
који су на највишем нивоу
захваљујући интензивном
дијалогу, поверењу и узајамној подршци.
„Турску видимо као снаж-

Састанак са турским министром спољних послова Мевутом Чавушоглум

ног партнера и веома смо
посвећени развоју и продубљењу свеукупних односа. Имамо заједничке економске интересе и битно
нам је што Турска великим
инвестицијама помаже напредак мање развијених делова Србије“, рекао је председник Вучић и истакао да
веома цени лични допринос
председника Турске Реџепа
Тајипа Ердогана билатерал-

ној сарадњи и довођењу
турских инвеститора у нашу
земљу.
Такође, поручио је да је инфраструктурно повезивање
кључ за још снажнији развој
привреде и већа улагања,
али и за сарадњу у читавом
региону, те да је аутопут
Београд-Сарајево-Београд
најзначајнији пројекат, који
ће се реализовати уз финансијску помоћ Турске.

„Од изузетног значаја
за Србију је и сарадња
на пројекту изградње и
експлоатације Турског
тока, који омогућава
снабдевање
региона
природним гасом, а
чијом реализацијом се
обезбеђује диверсификација праваца и извора
снабдевања и унапређује
сигурност снабдевања
наших земаља, као и ширег региона“, поручио
је председник Србије,
констатујући да је наша
земља заинтересована
и за наставак сарадње у
области енергетике и туризма.
Министар Чавушоглу пренео је поздраве председника
Реџепа Тајипа Ердогана, који
ће, како је најавио, ускоро
посетити Србију и регион.
Чавушоглу се, такође, захвалио на великој подршци
коју Србија пружа турским
компанијама, као и на посвећеном раду наше земље на
сталном унапређењу услова
за инвеститоре.

П

редседник
Србије
Александар Вучић дочекао је на Аеродрому „Никола Тесла“ немачког
канцелара Олафа Шолца,
коме је то била прва посета
Београду, а затим је испред
Палате „Србија“ приређен
свечани дочек за немачког
канцелара, интониране су
химне две земље и предат је
рапорт. Председник Вучић и
канцелар Шолц учествовали
су на пленарном састанку
две делегације, а затим су
одржали и састанак у четири
ока.
На заједничкој конференцији за медије, председник
Вучић истакао је да Србија и
Немачка све боље сарађују,
да је у прва четири месеца
забележен пораст од 25,7
одсто у трговинској размени,
те да ове године очекујемо
трговинску размену већу од
7,5 милијарди, што Немачку чини убедљиво највећим

Помоћ
Немачке око
енергената
„Канцелар Шолц био
је веома фер и понудио је
помоћ Немачке у проналажењу решења за кризу
коју већ осећамо и данас на
дневном нивоу, у смислу изградње енергетских капацитета који би требало да нас
повежу са остатком региона,
различитих начина за диверсификацију енергената,
интерконектора“, рекао је
председник Вучић, истичући
да Србија гради интерконектор ка Бугарској, а у плану је
и интерконектор ка Северној
Македонији.
спољнотрговинским партнером Србије. Нагласио је и да
немачке компаније запошљавају 77.000 људи. Такође, рекао је и да је канцелар Шолц
донео нову наду за све на Западном Балкану, да жели да
нас саслуша и да жели проширење ЕУ.
Немачки канцелар Олаф
Шолц је од Србије затражио
да се прикључи санкцијама
ЕУ које су уведене Русији.
„Важно је да се што већи
број земаља придружи санкцијама, јер то, поред испоруке наоружања, помаже Ук-

Колико ви волите
интегритет Украјине,
толико ми волимо
интегритет Србије
БЕОГРАД
рајини да брани
сувереност
и
територијалну целовитост.
Очекујемо да се
тим санкцијама
придруже и све
земље кандидати за чланство у
ЕУ. Имамо велики број људских
жртава, уништени су градови
и села. Важно је
да сви показујемо солидарност
са Украјином“,
указао је канцелар Шолц.
Такође, истакао је да жели
да земље Западног Балкана
имају перспективу ка приступању ЕУ и да жели да их
охрабри да је напредак могућ. Према његовим речима,
подразумева се да Немачка
подржава Србију у процесу
приступању у ЕУ.
„Веома је важно да тај
процес добије динамику.
Важно је да грађани и посланици знају да се исплати
прихватити се тог посла. То
ће бити веома важна тема за
мене. Успоставићу такозвани Берлински процес. Покушавамо да покренемо процес приступања“, истакао је
канцелар Шолц и навео да
је веома добро што се виде
правосудне реформе у Србији, али да морају уследити
и други кораци.
Према његовим речима,
потребан је напредак у дијалогу са Приштином.
„Позивам све политичке
лидере да се дође до помака,
да се склопи низ малих ствари који у збиру унапређују

Шолц и Вучић

дијалог. Подржавамо Мирослава Лајчака и даћемо
свој допринос“, навео је канцелар Шолц.
Председник Вучић је на
крају конференције рекао
да је од канцелара Шолца
чуо суштински охрабрујуће
речи, али и да је разумео захтеве. Рекао је да је Србија
недвосмислено
изразила
свој став одлукама у ГС УН,
осуђујући напад на Украјину,
и у ОЕБС-у по питању напада на Украјину. Што се тиче
правне и политичке природе самог сукоба, позиција и
став Србије су потпуно јасни.
„Имамо другачији став
из много разлога. У чему је
разлика када неко нападне
Србију без одлуке СБ УН и
када без одлуке СБ УН изврши агресију на Украјину? Ми,
Срби, сећамо се санкција. Не
заборавите, имамо и другачије односе и са руском страном вековима. И опет смо
били фер и осудили напад на

Украјину“, навео
је
председник
Вучић.
Он је рекао да
по питању КиМ
у СБ Србија има
подршку
Русије, а не неких
других, а да је
позиција Србије
посебно компликована по питању енергената, те да својим
договором о гасу
није
погазила
ниједне санкције.
Одговарајући на
питање новинара, председник
Вучић рекао је да
је први пут чуо
да се говори о
међусобном признању Београда
и Приштине, јер је до тада
била реч о свеобухватној
нормализацији односа.
„То смо чули на конференцији за медије у Приштини,
могу да разумем да се ствари мењају на штету Србије,
као што сам и предвидео.
Ако мислите да треба да
нам претите јер желимо да
очувамо поредак УН, или да
дођемо до компромиса, немамо ништа против. Ми свој
посао, ви свој посао“, навео
је председник Вучић и нагласио да је важно да немачки
канцелар разуме суштину
проблема. Србија, каже, није
одбила ниједан састанак и
прихватила је сваки позив на
разговор.
„Немојте да се љутите што
је ваш однос према КиМ другачији од нашег, колико ви
волите интегритет Украјине,
ми толико волимо интегритет Србије“, поручио је председник Вучић.
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ВЕСТИ

ВЕСТИ
Дритан Абазовић у Београду

Ресет односа са
Црном Гором

САМИТ ЕВРОПСКА УНИЈА – ЗАПАДНИ БАЛКАН

Србија опредељена да иде
ка Европској унији
Председник Србије са председником француске
Емануелом Макроном

П

абазовић и Вучић

редседник Владе Црне
Горе Дритан Абазовић
боравио је у дводневној званичној посети Србији, током
које се састао са председником Александром Вучићем,
премијерком Аном Брнабић
и председником парламента
Ивицом Дачићем.
Председник Вучић рекао
је да је са премијером Абазовићем имао добре и корисне
разговоре о различитим питањима и изразио уверење
да ће Србија и Црна Гора изградити велики напредак у
будућим односима. Истакао
је да је Абазовић добродошао
у Београд и да је ово почетак
успешне сарадње.
„Говорили смо о нашим
политичким и билатералним односима, економској
сарадњи,
инвестицијама,
улагањима. Говорили смо о
пољопривреди, снабдевању
храном, енергетским билан-

сима и како да једни другима
помогнемо на јесен и предстојећу зиму. Чини ми се да
смо нека велика политичка
питања, која су нас некада
раздвајала, а о којима смо
данас говорили, успели на
конкретан начин и да разрешимо. Верујем да ћемо
изградити велики напредак
у односима“, рекао је председник Вучић.
Дритан Абазовић захвалио се руководству Србије
на позиву и гостопримству,
и нагласио да односе између
наше две земље морамо подићи на највиши ниво.
„Због историје, блискости
две земље, непријатно је да
ми будемо у било каквом
шуму комуникације. Данас
смо ушли у нови циклус, сва
питања ћемо отварати и решавати у циљу грађана Србије и Црне Горе“, поручио је
Абазовић.

Италија препознаје све што је
Србија урадила на путу ка ЕУ

И

талија је међу водећим
страним инвеститорима у Србији, убедљиво први
страни партнер према вредности инвестиција у нашој
земљи, а на другом месту
према броју реализованих
пројеката“, истакао је председник Александар Вучић
на састанку са министром
спољних послова Италије
Луиђијем ди Мајом, са којим
је разговарао о даљем развоју билатералне сарадње,
евроинтеграцијама Србије,
геополитичким приликама и
регионалним односима.
Председник Вучић захвалио се Италији на отвореној

и континуираној подршци
европским интеграцијама Србије. По питању сукоба у Украјини, још једном је подвукао
да је Србија привржена поштовању начела територијалног интегритета и суверенитета сваке земље, као једног
од основних принципа међународног права садржаног у
Повељи Уједињених нација.
Италијански шеф дипломатије Луиђи ди Мајо рекао
је да та земља препознаје
све што је Србија урадила на
путу ка ЕУ, посебно када је
реч о уставним и другим реформама, које су омогућиле
отварање кластера 4.

Александар Вучић и Урсула фон дер Лајен

У

БРИСЕЛ

Бриселу је одржан Самит ЕУ-Западни Балкан, на којем је учествовао и председник Србије
Александар Вучић, и са кога
је поручио да је наша држава опредељена да иде ка ЕУ
и да се залаже за што брже
отпочињање преговора о
чланству у ЕУ за Северну Македонију и Албанију.
„Данас је Србија причала о
отварању преговарачког процеса за Албанију и Северну
Македонију, као и велики број
земаља, али се ништа није догодило. Верујем да су наши
пријатељи у Скопљу и Тирани
заслужили да добију почетак
преговора, и верујем да ће то
бити што је пре могуће“, рекао
је председник Вучић на заједничкој прес конференцији са
премијерима Албаније и Северне Македоније.
Председник Вучић додао
је да почетак приступних
преговора са Скопљем и Тираном није само формалан
захтев, јер су обе земље,
како је рекао, испуниле све
у погледу захтева, а то значи
да су грађани те две земље
то заслужили. Као податак
који потврђује опредељење
Србије да иде ка Европској
унији, изнео је податак да је

у прва четири месеца Србија
повећала своју спољну трговину са целом ЕУ за око 30
одсто. Навео је и да је захвалан и Оливеру Вархељију
и Урсули фон дер Лајен, као
и другима који Србију подржавају на ЕУ путу, који су то
исказали својим посетама.
„Хвала им што су нас саслушали, више од 20 лидера нас
је данас саслушало, као и ми
њих. Захвалан сам и француском председнику на иницијативи да се успостави нова
политичка заједница, јер је
то једини начин да ми будемо
саслушани, да наше гласове
чешће чују европске колеге,
да ми чујемо њих и да схватимо начин на који размишљају.
То је корисно за нас“, поручио
је председник Вучић, и додао
да је захвалан и Дмитру Ковачевском и Едију Рами јер су,
како је рекао, били фер према
Србији, показали поштовање
према Србији.
Председник Вучић изразио
је уверење да ће у децембру
Србија, Албанија и Северна
Македонија имати разлога за
боље расположење, те најавио да ће ове земље, у оквиру
Отвореног Балкана наставити да јачају сарадњу и приближавају се европским стандардима. Такође, подсетио је
да се последњих четири ме-

Рама, Ковачевски, Вучић

сеца непрестано писало негативно о Србији у медијима ЕУ.
„Нећу да кријем да сам ја
говорио међу последњима
и указивао на различита питања. У складу са подацима које сам добио од својих
људи, објављено је 2.629
чланака у европским медијима о Србији после напада
Русије на Украјину, у којима
пише да Србија угрожава цео
регион, угрожавамо Босну
и Херцеговину, Косово. А
ништа се није десило“, рекао
је председник Вучић.
Изразио је уверење да ће
ипак доћи до решења тешког
питања за Северну Македонију и Албанију, али да ће у
међувремену те три земље
чинити најбоље да повећају
сарадњу и виде шта могу да
учине за своје грађане.
„Отворени Балкан није
била идеја других људи, већ
наше три земље. Желели смо
да почнемо да бринемо сами
о себи, учинимо нешто добро
за нас, да се бринемо о суседима. Чули смо приче да је
то била Орбанова идеја, али
нисмо ни разговарали о томе с
њим. Онда је неко рекао да је
то била Путинова идеја, а нисам никада говорио о томе са
Путином. Није нам био потребан нико други, три балканске
државе и њени лидери сели

су заједно и нашли солуцију
за бар неки од њихових проблема. Да ли је то лоше, треба
ли то забранити?“, упитао је
председник Вучић.
Он се захвалио европским
колегама што су показали трпељивост и слушали.
„Знам да је данас велики
дан за њих у вези Украјине и
Молдавије. Добро је да нисмо скрајнути“, додао је и истакао да сигурно може много
да се учини пре децембра.
„Обећао сам европским
колегама да ћемо учинити
најбоље да постигнемо европске стандарде у области
владавине права, демократизације и медијских слобода
до децембра. Уверен сам да
ћемо онда имати разлога за
боље расположење“, рекао
је председник Вучић.
Поручио је и да су албански и северномакедонски
премијери храбро бранили
своје земље и националне
интересе на састанку, али да
на самиту није било никаквих конкретних резултата за
Западни Балкан.
„Све што сам рекао овде,
рекао сам отворено и јавно
у присуству званичника ЕУ.
Ако смем да преведем шта је
било кључно за нас, ако анализирате конкретне резултате - није било конкретних ре-

... са председником Европског савета ШАРЛОМ МИШЕЛОМ

... са председником Кипра Никосом АнАстаСијадисом

зултата, али је то била добра
дискусија и нећу то потценити. Али, ако ме питате да
ли су Северна Македонија и
Албанија добиле датум, нису
добиле никакав датум за
почетак преговора, а Босна
и Херцеговина није добила
статус кандидата“, констатовао је председник Вучић.
„Заједно смо у овоме. Верујем да ће се и моје колеге
сагласити, иако је данас било
мање непријатно искуство за
мене, него за њих двојицу, али
свакако сам хтео да покажем
нашу посвећеност и подршку
Албанији и Северној Македонији“, рекао је председник Вучић и додао да су наши суседи
пружили подршку Србији.
„Не ради се о формалној

обавези Србије да подржава
Албанију и Северну Македонију по одређеним питањима,
али је постало нешто редовно, што се природно одвија,
на шта смо поносни, што
подржавамо наше комшије“,
рекао је председник Вучић.
Додао је и да ће се на зиму
видети ко ће бити први да
подржи Албанију и Северну
Македонију, као и да ће Србија
увек очекивати подршку суседа, што је, додаје, нормално,
поштено, учтиво понашање.
Рекао је и да регион заиста
има будућност у Европској
унији, али да много тога треба
сами да урадимо, да убрзамо
процесе и радимо још напорније ако желимо конкретне,
мерљиве резултате.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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КАмпАЊА ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ
ПРИПРЕМЕ ЗА ЗИМУ

Завршена изградња деонице од петље Орловача до тунела Стражевица

Уговор о складиштењу
гаса у Мађарској

Отворен сектор Б5 обилазнице
око Београда
Укупно 20,4 километра
обилазнице

М

На овој деоници обилазнице, која је дуга око
четири километра, завршена је лева трака ауто-пута са три моста и
лева тунелска цев испод
брда Стражевица, дужине 720 метара. Кинеска
компанија „Пауер Чајна“,
азербејџански „Азвирт“ и
домаћи подизвођачи увелико раде на изградњи
сектора 6 обилазнице, од
тунела Стражевица до
Бубањ потока, где ће се

Састанак са петером сијартом и делегацијом мађарске

инистар финансија Србије Синиша Мали и министар спољних послова и
трговине Мађарске Петер
Сијарто потписали су 10.
јуна у Београду Меморандум о наставку сарадње у
области енергетике.
Осим тога, потписан је и
уговор између „Србијагаса“ и мађарске компаније
„МВМ ЦЕЕнерџи“, на основу чега ће Србија моћи да
ускладишти гас у Мађарској током зиме, а уговор о
складиштењу и логистичким услугама потписали
су генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић
и представници мађарске
компаније.
Уочи потписивања уговора, председник Вучић
разговарао је са министром Сијартом, а двојица
политичара оценили су
да је несметани транзит
енергената још један доказ изузетне, одговорне
и пријатељске сарадње
Србије и Мађарске. На
састанку је истакнута
потреба за још ближом
сарадњом
у
области
енергетике и заједничких
инфраструктурних пројеката, као и о конкретним
корацима у циљу њихове
реализације.
„Посебно смо разма-

трали питања транзитних
капацитета, као и снабдевања гасом и констатовали да је несметани транзит
енергентима између наше
две земље још један доказ изузетне, одговорне и
пријатељске сарадње Србије и Мађарске“, навео је
председник Вучић.
Председник је потврдио искрено и трајно
опредељење Србије да
унапређује односе са
Мађарском, који су сада
на највишем историјском
нивоу, захваљујући посвећености
премијера
Виктора Орбана и његове
владе билатералној сарадњи. Министар Сијарто
нагласио је да ће Србија
моћи да користи капацитете Мађарске за складиштење гаса.
„Имамо више од шест
милијарди кубних метара капацитета за складиштење природног гаса
и један део тога ћемо
препустити Србији, ради
обезбеђивања довољне
количине гаса за зимски
период“, рекао је Сијарто.
Министар Синиша Мали
поручио је да ће Србија у
Мађарској моћи да складишти 500 милиона кубних метара гаса.
„То складиште кренућемо да пунимо до краја

јуна. Нама ће бити на располагању да повлачимо
три милиона кубних метара гаса дневно у октобру,
по шест милиона у новембру, децембру, као и по
шест у јануару и фебруару
и три милиона кубних метара гаса у марту“, рекао
је Мали.
Мађарски министар истакао је да је настављена
достава гаса преко Бугарске и Србије, те да је
безбедност снабдевања
енергијом практично питање, а не идеолошка фраза, и да су Мађарска и Србија због тога направиле
договор.
Мађарска добија 3,5
милијарди кубних метара
гаса годишње преко Бугарске и Србије у оквиру
свог дугорочног уговора
са Русијом, а још једну
милијарду кубних метара гаса преко гасовода из
Аустрије. Након што је Русија 27. априла саопштила
да је обуставила испоруке
гаса Бугарској и Пољској
због изостанка плаћања у
рубљама, Сијарто је изјавио да неиспорука гаса у
Бугарску не значи заустављање транзитних пошиљки преко Бугарске, те
да Мађарска добија руски
гас нормално преко Србије и Бугарске.

„Д

ревна кинеска пословица каже: „Ако
желите да се обогатите, прво изградите пут“. Улагање у инфраструктуру увек има кључну
улогу у економији. Србија
се развија и напредује, у условима веома брзог раста и
развоја морамо да искажемо
захвалност
градитељима.
Без изградње не би могли да
напредујемо и имамо овакву
стопу раста. Србија жури и
хита у будућност“, поручио
је председник Србије Александар Вучић на отварању
дела обилазнице око Београда, која је један од кључних, капиталних пројеката
за целу Србију.
Председник Вучић рекао је
да је тунел на овој обилазници као у Швајцарској, те да је
посебно поносан на рад градитеља под тешким условима набавке репроматеријала.

„У условима када букти
рат у Европи, Србија има снаге да ради и гради. Градимо
10 брзих саобраћајница. Морате бити поносни на своју
земљу“, подвукао је председник Вучић и изразио наду
да ће обилазница бити завршена у марту.
Занимало га је и како се
одвијају радови ка Бубањ
Потоку, истакавши да је јако
важно да то буде спремно за
следећу сезону, како би се
растеретио саобраћај у Београду.
„Поносан сам на то што
градимо 10 брзих саобраћајница, а само једном нисам
задовољан. Волео бих да
Фрушкогорски коридор иде
боље. Ту има и наше кривице и кривице оних који су
добили посао. Нисмо одустали ни од једног пројекта,
све плаћамо на време. Интензивно смо инвестирали

у инфраструктуру и у свему томе смо имали велику подршку пријатеља из

Кине, Азербејџана и других
земаља. Инвестиције у инфраструктуру су од огромне

она спојити са аутопутем
Е 75 ка Нишу. Дужина читаве обилазнице око Београда, од новог моста на
Сави код Остружнице до
Бубањ Потока, је 20,4 километра и она би требало
до буде завршена у марту
наредне године. Вредност
радова је 207 милиона
евра, од чега се 15 одсто
улаже из буџета Србије,
док се преосталих 85 одсто финансира од кредита
кинеске Ексим банке.

важности за развој економије“, поручио је председник Вучић.
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ИНТЕРВЈУ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Александар Шапић
нови градоначелник
А

лександар
Шапић,
први на листи „Александар Вучић - Заједно
можемо све“ на априлским
изборима, изабран је на седници Скупштине града Београда за 68. градоначелника
престонице.
За заменицу градоначелника изабрана је Весна
Видовић, такође из редова
Српске напредне странке.
Тајним гласањем изабрано је
и 13 чланова Градског већа
које је Александар Шапић
предложио. За чланове Градског већа изабрани су Милош Дангубић, Зоран Адамовић, Стева Марушић, Горан
Спасојевић, Борис Бурсаћ,
Вук Мирчетић, Александра
Чамагић, Марија Лековић,
Небојша Петровић, Ружица Белановић, Игор Мушић,
Виолета Филип и Слободан
Шолевић.
Шапић и Видовићева, као
и 13 чланова градског већа
изабрани су гласовима 57
одборника од 110 одборника,
док опозициони одборници
нису учествовали у гласању

за нове градске челнике.
Нови градоначелник обратио се одборницима и грађанима Београда и обећао да
ће учинити све да не прокоцка поверење суграђана који
су гласали за листу око СНС,
те да га радом оправда, као
и да их ни на један начин не
разочара. У обраћању одборницима, рекао је да жели да

Београд буде град победник,
град шампион.
„Желим да са ове говорнице поручим да ћу се једнако
борити за интересе свих Београђана и да је моја обавеза
да будем праведан градоначелник, без обзира на било
чију политичку националну
или било коју другу припадност“, поручио је Шапић.
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Истакао је да време које
проживљавамо - ратне, економске и политичке кризе - не би требало да буде
нешто што ће нас уплашити,
те нагласио да ће питања
снабдевања
енергената,
грејања, јавног превоза бити
најважнија питања и да ће
све градске службе морати
да раде више и боље него до
сада. Рекао је да нема одустајања када је реч о метроу,
обилазници, новом Савском
мосту, тунелу од Карађорђеве, Топчидерском тунелу,
унутрашњем магистралном
прстену, фабрикама о пречишћавању отпадних вода.
Навео је и да жели да подстиче различитости, да још
више отвара Београд и да га
чини местом у коме ће се свако осећати као код куће.
„Желим град најбољи од
свих, желим град шампиона“,
поручио је нови градоначелник, и навео и да ће његова
врата увек бити отворена
за све грађане, као и да је
он спреман да чује све конструктивне предлоге.

Председништво СНС усвојило предлог кандидата
Председништво Српске
напредне странке, већином
гласова, усвојило је предлог
Градског одбора Београда
Александар Шапић буде
кандидат за градоначелника главног града Србије,
саопштила је после седнице
Председништва, потпредседницa Главног одбора
СНС Ана Брнабић.
Брнабић је рекла да је
најважнија тачка разговора
била избор кандидата за градоначелника Београда, да је
Шапић био први на листи за
Београд, а да је носилац листе био Александар Вучић.
„Добили смо већинску
подршку грађана Београда
на изборима, добили поверење за следећи мандат да
водимо даље Београд. Наш
предлог за градоначелника
је Шапић. Предлог за заменика градоначелника је Весна Видовић. Сматрамо да
ће њих двоје функционисати као добар тим. Очекујем
да у граду имамо додатну
нову енергију, да започнемо нове пројекте, завршимо
започете и испунимо поверење грађана“, нагласила је
Брнабић.
Изјавила је и да је потпуно уверена да ће нови тим
радити у најбољем интересу грађана:
„Имамо
амбициозне
пројекте, а један од најважнијих је метро, који смо
кренули да градимо. У плану је и изградња Линијског
парка, највећа зелена парковска површина, која ће се
градити, и поред критика на
рачун досадашње власти да
Рекао је да ће приоритет
током његовог мандата бити
да Београд буде шампион
у свим областима, да ће се
наставити са свим добрим
пројектима, а да је најважније да се, у тешким међународним
околностима,
обезбеде топли домови и
комунални ред. Такође, рекао је и да ће се све добре
ствари које су у претходном
периоду урађене у Београду
наставити и током његовог
мандата, а да ће оно што није
добро покушати да промени.
„Београд јесте победник,
Београд је један од ретких

не посвећује пажњу екологији. Имамо и друге амбициозне пројекте у домену
заштите животне средине,
градњу чак пет постројења
за пречишћавање отпадних
вода, као и железничку и
иновациону инфраструктуру, проширење Научно-тех-

нолошког парка, изградњу
креативног центра Ложионице...“
Додала је да је поносна на
све што је Српска напредна
странка урадила у Београду
и за Београд.
„Колико смо историјски
променили Београд, колико

је то данас савремен град,
који пружа много боље услове за живот грађана, неупоредиво боље услове за
инвеститоре, за привреду,
локалне старт-апове, за
младе. То је тренд који мора
и да се настави и да се убрза“, закључила је Брнабић.

градова у свету који је толико пута рушен и увек успевао
да се подигне из пепела и
буде центар југоисточне Европе, југоисточни Њујорк...
Имамо обавезу да наставимо
у том правцу и сваког дана
потврђујемо ту победничку
црту“, рекао је Шапић и истакао да ће врата његовог
кабинета бити отворена за
све предлоге опозиције.
„И конструктивне и критике, и њих ћемо да послушамо, из критике можете да извучете неку поруку и будете
бољи“, рекао је Шапић.
Додао је и да је и сам то-

ком своје политичке каријере
подржавао све предлоге које
је сматрао добрим, и да је,
како каже, успевао да нађе
заједнички језик са најразличитијим странкама, без обзира на идеолошке препреке.
Говорећи о кључним проблемима у Београду, напоменуо
је да се они не могу решити
у року од месец дана. Нагласио је да је екологија саставни део живота и да су у
престоници главни проблеми саобраћај и ложишта.
„Уколико желимо чист
ваздух, морамо сви бити
спремни на жртву“, рекао је

Шапић и као пример решења
за загађење навео праксу неких земаља у којима постоје
режими вожње када је, на
пример, у саобраћајном шпицу забрањено да се у возилу
налази једна особа.
Такође, рекао је да је преузео одговорност за вођење
града, без обзира на то колико ће трајати мандат:
„Да ли ће то бити шест месеци, годину дана, две, три
или четири, то ће зависити
од нових околности. Нема
никаквог притиска и урадићу
све да побољшамо ствари у
Београду“.
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ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Р

Укинуте границе за земље
Отвореног Балкана

Задржан кредитни
рејтинг Србије на ББ+

ејтинг агенција Standard and Poor’s
задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу од ББ+, уз изгледе за повећање, упркос глобалној кризи због
конфликта у Украјини. „Успели смо да
очувамо пуну финансијску стабилност,
уз високу капитализованост и ликвид-

Министар Бранислав Недимовић
изјавио је, после
састанка у Охриду са министрима
пољопривреде Северне Македоније
и Албаније, да су
укинуте границе
између земаља Отвореног Балкана.

ност банкарског сектора, као и рекордно низак ниво проблематичних кредита јер смо након избијања конфликта
у Украјини решили питање Сбербанке, што је и препознато и у извештају
агенције“, истиче гувернер Јоргованка
Табаковић.

Недимовић је рекао да
је једна од најважнијих
тема састанка била
храна, односно њен
транспорт између земаља Отвореног Балкана и објаснио да се
храна која долази у Србију из Албаније третира као да је пореклом
из Србије и обрнуто.

Посао за још 100 најбољих
младих лекара
У оквиру програма
Министарства здравља „Запошљавања
најбољих дипломаца
медицине“, министар
Златибор
Лончар
разговарао је са младим медицинарима
којима су понуђене специјализације,

докторске студије и
запослења у здравственим установама
и медицинским центрима. У оквиру тог
програма, још 100 најбољих дипломаца лекара и 200 медицинских сестара добија
посао у здравству.

ЕКОЛОГИЈА
ОДБРАНА

За напредак потребна
интеграција региона у ЕУ

П

редседница Владе
Ана Брнабић поручила је на „Преспа форуму“ на Охриду да је за
општи напредак региона неопходно да се Западни Балкан интегрише у Европску унију.

Брнабић је, на премијерском панелу „65
година после Римског
уговора: да ли је Европа
економски обновљена и
интегрисана“, оценила
да је одговор „не“, јер
земље Западног Бал-

кана и даље нису део
Уније. Упутила је позив
ЕУ да што пре отвори
преговоре о чланству са
Северном Македонијом
и Албанијом, и да убрза
процесе интеграције у
БиХ.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

тор у српску привреду,
изневши и податак да
аустријске компаније
запошљавају 22.400
наших грађана. Такође, захвалио се
Аустрији на подршци
коју пружа нашем европском путу, додавши да високо ценимо
нон-пејпер који су недавно представили.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Брига о старима један
од приоритета
„Један од приоритета Владе Србије
јесте брига о старима, унапређење њихових права, услова
живота и положаја у
друштву“, истакла је
министарка Дарија
Кисић, на конференцији о старењу, коју
је у Риму организо-

Министар Небојша
Стефановић разговарао је у Паризу са министром војске Француске
Себастијаном Лекорнуом о наставку јачања
сарадње двеју земаља
у области одбране.
Стефановић је изразио задовољство због

ГРАЂЕВИНАРСТВО

Искрени и пријатељски
односи Србије и Аустрије
Министар Никола
Селаковић састао се у
Београду са савезним
министром за европске
и међународне послове
Аустрије Александером
Шаленбергом. Поручио
је да је Србија заинтересована за даљи развој партнерских односа
са Аустријом, која је
трећи највећи инвести-

Даље унапређење сарадње
са Француском

вала Економска комисија УН. Навела је да
се Србија, као и већина земаља у Европи,
суочава са узлазним
трендом старења становништва, а да је
Влада Србије образовала нове савете за
унапређење међугенерацијске сарадње.

Изградња Дунавског коридора
„Изградња
брзе
саобраћајнице
Пожаревац - Велико
Градиште - Голубац
један од најважнијих
пројеката који Влада Србије тренутно спроводи, јер ће
потпуно променити
саобраћајну комуникацију у овом делу
наше земље, што ће
резултирати новим инвести-

цијама у туризму и
индустрији“, рекао је
министар Томислав
Момировић и поручио да се овим отвара нова перспектива
за грађане на истоку
наше земље. Пројекат је вредан 305 милиона евра, а уговор
је потписан са компанијом „China Shandong
International“.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сигурна зима за грађане
и привреду
Министар финансија Синиша Мали и
министар
спољних
послова
Мађарске
Петер Сијарто потписали су Меморандум
о разумевању о наставку сарадње у области енергетике. Том
приликом потписани
су и уговори о набав-

сваке друге кризе, и
показали да Агенда
УН 2030 о циљевима одрживог развоја
није апстрактна платформа, како се некад
представља, већ одговор на питања одрживости и безбедности
свих грађана.

ци и складиштењу
гаса у Мађарској.
Министар Мали рекао је да аранжман
обухвата и гас, струју
и сирову нафту, те да
је Србија договорила
да током предстојеће
зиме ускладишти 500
милиона кубика гаса у
Мађарској.

мо тај проблем у 50
градова и општина“,
изјавила је министарка
Ирена Вујовић, након
потписивања уговора
за изградњу регионалних система у Сремској
Митровици и Пироту.
Подсетила је и да се
ради на пројектима у
Ужицу, Новој Вароши,
Ваљеву и Сомбору.

Подстицај пријатељским
односима земаља регионa
Министарка Маја
Гојковић учествовала
је на самиту „Отворени Балкан“ у Охриду
и, у оквиру пленарне
седнице „Отворени
Балкан отвара културу“, истакла да је ова
регионална иницијатива оправдала идеју
водиљу лидера др-

жава који су је покренули. Поручила је да
је право време да се
у њу активно укључи
и култура, као област
која зближава појединце и друштва,
која је најбољи мост
за разумевање различитости и афирмисање разноликости.

ДРЖАВНА УПРАВА

Енергетска транзиција
и зелена енергија
Министарка Зорана
Михајловић изјавила
је да су за дугорочну
енергетску безбедност неопходни енергетска
транзиција
и веће коришћење
зелене енергије и да
Србија може да буде
регионални лидер у

„Управљање чврстим отпадом један
је од највећих еколошких проблема у
Србији, чијем је решавању Влада Србије
изузетно посвећена.
Захваљујући пројекту
изградње регионалних и рециклажних
центара, на којем убрзано радимо, решиће-

КУЛТУРА

ФИНАНСИЈЕ

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Огромна важност Агенде
2030 УН
Министар Јадранка
Јоксимовић је на конференцији
„Агенда
2030 - Заједно ка одрживој
будућности“
рекла да су пандемија
коронавируса и рат на
тлу Европе довели до
енергетске, прехрамбене, економске и

остварене сарадње,
оценивши да је она
интензивна посебно у
војноекономској и војнотехничкој области.
Нагласио је да Србија
у Француској види поузданог партнера, што
потврђују и до сада
закључени уговори.

Србија посвећена решавању
проблема отпада

процесу декарбонизације. Михајловић, на
конференцији „Serbia
goes green“, истакла
је да је важно да свакодневно причамо о
животној средини и
о корацима државе
за смањење емисије
штетних гасова.

Петровац на Млави град за пример
„Грађани Петровца
на Млави треба да
буду поносни на своју
општинску
управу
која је показала да
је способна да ради
и на комуналним и
инфраструктурним
пројектима, али и на
пројекту
паметног
града. У Петровац на

Млави је, само у претходне две године,
МДУЛС инвестирало око 137 милиона
динара у различите
пројекте“, поручила је министарка
Марија Обрадовић,
након састанка са
општинским руководством.
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Уручена видовданска одликовања

Александар и Тамара Вучић

„Н

а Видовдан су
наши преци на
Косову пољу бранили цивилизацију и културу, исконске, данас би
рекли европске, а свакако
српске вредности“, поручио је председник Србије
Александар Вучић, и додао да је Видовдан и наша
голгота, и васкрснуће, морално и духовно.

На свечаности поводом уручења видовданских одликовања и поводом ступања на дужност
председника Републике у
другом мандату, председник Вучић поручио је да
већ вековима сваког 28.
јуна одговарамо на иста
питања - да ли славимо
победу или пораз, јунаштво или узалудну жртву,

Међу добитницима ордена Карађорђеве звезде су академик
Василије Крестић

издају или једини могући
избор.
„Од генерације до генерације, од политике
до политике, одговори
се мењају, међусобно се
потиру, чине какофонију
симбола и смисла различитих верзија историје,
заборављајући да историја може да буде само
једна“, рекао је председ-

ник Вучић.
Видовданска
одликовања уручио је заслужним појединцима и
институцијама, а лауреатима је поручио да су
много учинили за нашу
земљу, неки спортским
достигнућима, неки пером. Захвалио им се и
поручио да имају велику
одговорност пред собом

... новинарка Љиљана Смајловић

да наставе да подижу
земљу и народ.
Орденом Републике Србије на ленти, за изузетне
заслуге у развијању пријатељских односа између
Србије и Јапана, одликован је бивши премијер Јапана Шинзо Абе.
Орденом Карађорђеве звезде првог степена
одликовани су академи-

ци Василије Крестић и
Светислав Божић, затим
епископ будимски Лукијан Пантелић, Гимназија у Чачку и Љиљана
Смајловић. Орденом Карађорђеве звезде другог степена одликовани
су Егон Савин, Љубиша
Ристић, Милош Биковић,
Драган Стојковић, Светислав Пешић и Вели-

... глумац Милош Биковић

бор Бора Милутиновић.
Орденом Карађорђеве
звезде трећег степена одликовани су ФК
Раднички из Сремске
Митровице, Дечије позориште из Суботице,
британски глумац Рејф
Фајнс, библиотека у
Дољевцу.
Златном медаљом одликовани су Зорана Вапа,

Анђелка Влаисављевић,
Марко Валдер, Мариза
дос Реис Нунес, Андреа
Бочели, Далибор Китановић, Слободан Деспот,
Радован Влаховић, Јурковић Ембер, Драган Мартиновић, Братислав Анђелковић, Предраг Ђаковић,
Младен Јагушт, Саша Лалић и Андрија Трифуновић.
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ОТВОРЕН АЕРОДРОМ РОСУЉЕ

K

КРУШЕВАЦ

од Крушевца је отворен аеродром Росуље,
који има најмодернију
писту и хангаре за мале
авионе, а председник Александар Вучић најавио је да
ће за годину или годину и
по дана моћи да га користе и
већи авиони типа АТР 72.
Напоменуо је да је циљ
да се аеродром не користи само за мале авионе у
унутрашњем
саобраћају,
већ и за међународни саобраћај. Истакао је да ће
коришћењу аеродрома Ро-

Слобода Србије остаје највећа
вредност за коју се боримо
23 године
од Битке на
Кошарама

П

суље допринети ауто-пут и
брза пруга, који ће додатно
привући инвеститоре у тај
део Србије.
„Не доводећи ни тренутак
у питање способност да градимо стабилну, модерну и
богату Србију, основали смо
предузеће Аеродроми Србије, у оквиру којег ће бити
аеродром Росуље, који ће
моћи да користе мали авиони, спортска и бизнис авијација“, истакао је председник
Вучић.
Председник је рекао да
су многи говорили да су то
мегаломански снови, али и
да неће бити изграђен Београд на води, ауто-путеви,
фабрике, клинички центри
и друго, али да смо веровали у летење и своје снове,
уз марљив и вредан рад,
који је визију претворио
у стварност. Рекао је да је
држава уложила 478 милиона динара у аеродром
Росуље и истакао да су то
платили грађани Србије, те

изразио уверење да ће аеродром допринети даљем
развоју туризма у том делу
Србије и поспешити повратак наших грађана из иностранства.
„Желим вам срећан рад,
ведро и мирно небо“, поручио је председник Вучић,
након чега су у оквиру аеромитинга, који је уследио,
слетели падобранци са српском заставом, а затим је

слетео на аеродром и први
авион Пајпер, као и други
авиони тог типа, као што је
Цесна.
„Како ће да изгледа Србија за две године када
будете имали ауто-пут до
Пожеге, Краљева, Крушевца, градићемо Дунавску
магистралу, спојити Кузмин
са Сремском Рачом, градити
ауто-пут Београд-Зрењанин,
Београд-Вршац, обилазницу

око Београда, не могу свега
ни да се сетим. Србија изгледа другачије, и можемо све
својим снагама“, поручио је
председник Вучић и истакао да је важно да верујемо
у себе и да не мислимо да ће
неко други да нам поклони
нешто.
Такође, рекао је да ће Србија наставити са градњом
спортских аеродрома који су
веома важни за развој туризма.
„Нешто морамо да урадимо на северу. Или севернобанатски, или западнобачки
или севернобачки округ. То
су Кикинда, Сомбор и Суботица, и то би имало смисла
због унутрашњег саобраћаја.
Требало би градити аеродром и на југу Србије, а аеродром у Бору, који је грађен
1985. године, требало би да
се поново подигне због фантастичних природних ресурса и нетакнуте природе у том
крају“, поручио је председник Србије.

БЕОГРАД

редседник Александар Вучић положио је
14. јуна венац на Споменик јунацима са Кошара,
који су пре 23 године бранили државну границу и спречили копнену инвазију терористичке ОВК из Албаније
на територију Србије. Председник је венац положио уз
интонирање химне оркестра
Гарде, а затим и поздравио
ветеране битке на Кошарама.
Полагању венца присуствовала је и министарка за рад
запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић.
Споменик јунацима са Кошара постављен је 2020. године у парку у непосредној
близини КБЦ „Др Драгиша
Мишовић“ у Београду. На
постаменту су уклесана имена 108 војника, подофицира,
официра, резервиста и добровољаца који су страдали
1999. године на караули Кошаре.
„Слобода Србије је била и
остаће највећа вредност за
коју се боримо, а када имамо такве јунаке нема због
чега да се бринемо“, поручио је председник Србије
у обраћању ветеранима са
Кошара и истакао да се данас, после много година, бар
говори о бици на Кошарама и
сећа дела страдалих.

„Хвала на свему што сте
учинили за нашу Србију.
И данас деца у Србији, за
разлику од неког периода
раније, знају за Кошаре,
шта значи чувати, бранити, штитити своју земљу.
Чини се да боље него ми
разумеју колико је важно
волети своју земљу. Хвала
што сте земљу волели више
од себе. Србија то не може
и неће да заборави“, нагласио је он.
Представник ветерана захвалио је председнику што их
уважава, али је додао да Вучић тренутно води тежу борбу него што су они водили.
„Није баш тако. Ја сам у
оделу, много је теже било
вама. Тамо се глава губила.
Ово данас је стратешки, не
лако за нас, и то људи не

могу увек да препознају,
али биће нам много тешко и
теже. Проћи ће јуни, јули, и
август, а онда долазе зимски
месеци. Плашим се јер у тој
једначини имамо много непознатих“, рекао је председник Вучић.
После полагања венца на
Споменик херојима с Кошара, један од ветерана те
битке Дарко Анђелковић из
Рашке, рекао је председнику
Вучићу да је добро што хероји нису отишли у заборав,
на чему су захвални, али да
би, иако су свесни да су времена тешка, требало направити неки помак у решавању
њиховог статуса, јер, каже,
много бораца је на ивици егзистенције. Председник Вучић је одговорио да то неће
бити лако, али да не жели да

Битка на Кошарама почела је 9. априла 1999. године,
када су на караули на југословенско-албанској граници, на Јуничким планинама,
припадници терористичке
ОВК, уз помоћ НАТО авијације, покушали да изврше
копнену инвазију кроз караулу. Део државне границе
око карауле Кошаре штитило је око 100 припадника 53.
граничног батаљона, који су
се током прва два дана борби супротставили десетоструко јачем непријатељу.
У помоћ граничарима
убрзо је стигао вод Војне
полиције, али је напад био
силовит и снаге ОВК су успеле да заузму положаје
Раса Кошарес и Маја Глава,
тачке са којих се контролисало свако кретање ка граничној линији, а заузели су
и зграду карауле. Доласком
припадника 125. моторизоване бригаде формирана је
линија одбране која је спречила даљи продор непријатеља. Војска је наредних
дана покушавала да поврати Раса Кошарес и Маја Главу, а придружили су им се и
припадници 72. специјалне
и 63. падобранске бригаде.
Борбе на Кошарама трајале
су до 14. јуна 1999. године,
када се Војска Југославије
после Кумановског споразума повукла са Косова и
Метохије.
им говори неистине.
„Не желим да вас лажем,
да говорим што је немогуће,
али спреман сам да разговарам са вама, да видимо шта
можемо, шта не можемо, а
нешто сигурно можемо да
урадимо“, рекао је Вучић и
поручио да ће настојати да
се пронађе решење које би
донело нешто боље за ветеране, али да државу финансијски не разори у потпуности.

СНС ПАНОРАМА

СНС
14
| СНС ИНФОРМАТОР 64/2018
ПАНОРАМА

СНС ИНФОРМАТОР 107/2022 | 21

БРИГА О ГРАЂАНИМА

1. Уб

Осветљење и нов мобилијар на шеталишту

5. Врњачка Бања

Возило за
Дом здравља
Врњачки Дом здравља добио је од
банке за обнову и развој. Председник
усавршавања запослених у локалној
Министарства здравља возило марке
Општине Бобан Ђуровић и министар
самоуправи, разговарали су председ„ситроен џампер“, у оквиру пројекта
Вања Удовичић потписали су уговор
ник Ђуровић и председник СО Иван
„Хитан одговор на Ковид 19“, у склао додели средстава за уређење Хале
Радовић са делегацијом Националне
ду са процедурама Међународне
спортова. О унапређењу стручног
академије за јавну управу.

6. Лебане
Додатно осветљење постављено је од СРЦ „Школарац“
до Васовића моста, a убско шеталиште добило је и нови мобилијар. На Спортско-рекре-

ативном центру започета је
изградња нове трафо-станице
два пута 630 киловата. Возни
парк Дома здравља богатији
је за ново санитетско вози-

ло „фиат дукато“ за превоз
пацијената на хемодијализу,
стигло је као донација Министарства здравља. Реконструисана је нисконапонска

мрежа која повезује Трлић и
Брезовицу. На изводу Трлић 6,
у делу ка Исаиловићима, решено је електроснабдевање двадесетак домаћинстава.

30

Уређење путева

56

15 44
55 9
24

Радови на путевима

Обнова вртића

Општина је организовала посету Пољопривредном
сајму у Новом Саду за 70 пољопривредника. Асфалтирана је улица у селу Тогочевце. Помоћник председника Општине Горан Лазаревић подсетио је да је од Министарства пољопривреде стигло 10 милиона динара за
уређење путне инфраструктуре и да се тренутно асфалтира последња улица из овог пројекта.

75
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7. Горњи Милановац

Завршетак радова у дечијем
вртићу „Бисери“, које је финансирало Министарство државне
управе и локалне самоуправе,
обишли су министарка Марија
Обрадовић, државни секретар
Марија Мачужић Пузић и пред-

ставници локалне самоуправе.
Обрадовић је посетила и просторије ОО и са руководством
разговарала о плановима. Дом
здравља „Сава Станојевић“ добио је санитетско возило и возило за дијализу.

3.

Делегација од 20 амбасадора држава чланица ЕУ, на челу са Шефом
делегације ЕУ Емануелом Жиофреом, посетила је Свилајнац и обишла
најважније пројекте које је финансирала Европска унија: регулацију реке
Ресаве, изградњу зграде за социјално
становање, индустријску зону, Природњачки центар и Дом културе у
Кушиљеву. Грађани из готово свих
градова у региону посетили су Сајам
запошљавања, на коме је 20 компанија потраживало више од 350 радника.

у Грделици, а нове машине ЈКП
„Грделица“. Одржане су манифестације Разигране улице и
РТС крос, у којима је учествовало више хиљада малишана. Отворена је геронтолошка болница „Сунчана јесен 3“. Лесковац
је од Министарства екологије
добио нове канте и контејнере.

53

74

Уклањање 28 дивљих
депонија

65

Представници компаније „Power Construction
Corporation of China“ представили су динамику радова
на изградњи приступа ауто-путу „Милош Велики“. Потписан је уговор између Општине и Министарства заштите животне средине за уклањање 28 дивљих депонија. Отворен је 16. Међународни бијенале уметности
минијатуре, а у Леушићима се наставља снимање филма
„Хероји Халијарда“. Захваљујући Министарству државне управе изграђен је мини пич терен са теретаном на
отвореном у Прањанима. На иницијативу кошаркаша
Дејана Томашевића, у ОШ „Таковски устанак“ постављени су нови кошеви. Асфалтиране су деонице путева
у Трудељу, Доњим Бранетићима, Варницама, Горњим
Бањанима... Пет породица избеглих из Хрватске и БиХ
добиле су грађевински материјал.

8. Осечина

Обележен Дан Општине
Свечано је обележен Дан Општине у знак сећања на Бој на Чокешини
1804. године. Додељене су награде
за најуспешније у предходној години
и организована је манифестација Васкршњи дани у Пецкој.
Општина је обележила славу Светог владику Николаја и годишњицу
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Чланови Уније младих делили су „СНС Информатор“ на
више локација. Асфалтирана је
деоница пута Лесковац-Вучје,
саниран је мост у Турековцу и
реконструисана Улица Димитрија Туцовића, а настављени
су радови на путу ка Лебану.
Нову опрему добила је школа

16

73

херојског чина пилота пуковника
Миленка Павловића. У славској литији било је присутно свештенство,
општинско руководство, на челу са
председником Николом Томићем,
и велики број суграђана, а венци су
положени на споменик хероју Миленку Павловићу.

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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71

4. Лесковац

2. Трстеник
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9. Нови Сад

Градоначелник Милош Вучевић састао
се са градоначелником француског града
Бастија Пјером Савелијем и разговарао о
културној размени и потенцијалима развоја
културног туризма. Представници јапанског
„Нидека“ најавили су долазак компаније
„Нидек машинери“ у Нови Сад. Министар
Томислав Момировић положио је времен-

Обнова дечијих
игралишта
Почиње реконструкција дечијих
игралишта и уградња нових реквизита на четири локације. Одржане
су манифестација Фестивал цвећа,
Дечији фолклорни фестивал и

11. Аранђеловац
Пројекат
реконструкције
Старог здања

На првој седници новог
сазива СО Аранђеловац, за
председника Општине поново је изабран Бојан Радовић.
У Народном музеју организована је презентација пројекта
реконструкције хотела Старо
здање. Радимо на оснивању
координационог тела за
сузбијање насиља у основним и средњим школама, по
узору на оно које постоји
у Новом Саду. Одржана је
манифестација „Спортиста
године 2021“. Започето је
постављање туристичке сигнализације на путевима. ЈКП
„Букуља“ организовало је још
једну еколошку акцију.
Шарено јаје срећу даје. Део улице
Боже Димитријевића у центру биће
затворен за саобраћај, у циљу формирања привремене пешачке зоне.
Завршава се друга фаза изградње
канализације, а у току је изградња
топлификационе мреже ка Острову, Плажи и Виноградима.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
19. Александровац

Мост на Вратарици

Потенцијали културног туризма

10. Костолац
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ску капсулу у Луци Нови Сад. Поводом 100
година од уједињења СПЦ и успостављања
Патријаршије, вечерњу литургију предводио је патријарх Порфирије. Градоначелник
Вучевић присуствовао је свечаном отварању
„Фестивала Европе“, поводом 9. маја - Дана
Европе. Пољопривредни сајам отворили су
Александар Вучић и Виктор Орбан. Америч-

12. Жагубица

Санација ударних рупа
Спроводи се редовно одржавање путева и улица, и крпе
се ударне рупе у свим насељима.

13. Пожаревац

Завршен прстен око
Индустријске зоне
Градоначелник Саша Павловић
обишао је Улицу нова 4 у Северном блоку нове индустријске зоне,
са чијом изградњом је затворен
саобраћајни прстен око северног
блока Индустријске зоне. Асфалтиране су улице у МЗ Бурјан.
Обележен је Дан победе, а пожаревачку пољопривредну школу

ки амбасадор Кристофер Хил за своју прву
званичну посету изабрао је управо Нови
Сад, као и амбасадор Либије Мухамед Галбуна. У заједничкој акцији са завичајним
удружењем „Јањана“, активисти МО Футог
уредили су дечија игралишта. Активисти
МО Нова Детелинара уредили су зелене површине.

посетили су ученици Пољопривредне школе из Лешка са КиМ.
Подељени су беби пакети у оквиру
недеље Црвеног крста.

15. Србобран

Реконструкција
Задружног дома
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић уручио је уговор о
финансирању друге фазе реконструкције Задружног дома, који
ће у будућности бити централни
објекат Дома културе.
Општина је наставила традицију награђивања најуспешнијих
ђака. Сви ђаци који су основну
школу завршили са просеком 5,00
на поклон су добили летовање у
Сутомору.

14. Смедеревска Паланка

Терени на отвореном

16. Кањижа

Куће на селу за четири
млада брачна пара
У оквиру конкурса Министарства за бригу о селу за доделу
сеоских кућа, Општина је у петом
циклусу обезбедила четири нова
уговора за младе брачне парове и
младе пољопривреднике.
Заменик председника Општине Небојша Ракић, у друштву
министарке Гордане Чомић, државног секретара Нинослава Јовановића, покрајинске посланице
Јелене Јовановић, вође инклузије
Рома и маргинализованих група
Роберта Буа и менаџерке тима за
смањење сиромаштва Драгане Јовановић Аријас, присуствовао је
отварању водоводне мреже у МЗ
Хоргош.

17. Чока

Акције уређења
Активисти ОО покосили су траву и уредили јавне површине у
Црној Бари. Такође, уредили су и
центар Санада.

18. Мали Зворник
Вртић за децу
запослених

Настављају се радови на
изградњи дечијих и спортских
терена. Велико игралиште
изграђено је у Улици радних

бригада, а у центру Колоније
гради се највећи спортски
комплекс терена на отвореном.

Библиотека „17. септембар“ добила је на конкурсу Министарства
културе „Градови у фокусу“ средства за реновирање велике сале
Дома културе. У оквиру фабрике
за производњу текстила „Кајра
џинс“ биће изграђено обданиште
за децу запослених, а локална самоуправа организовала је састанак са представницима Министар-

Традиционалним паљењем ватре на централном градском тргу,
обележен је Међународни празник рада. Одржан је Међународни
фестивал вина. Усвојен је правилник о енергетској ефикасности.
Завршава се изградња моста на реци Вратарици у МЗ Лесеновци,
као и припремни радови за асфалтирање улице у Борју.
ства за бригу о породици, на којем
су размотрени услови под којима
је могуће његово отварање.

20. Ваљево

Еко паркић уместо
дивље депоније
Одржана је трибина Савета
за здравство посвећена оралном
здрављу. Почиње асфалтирање
улица у МЗ Белошевац. У току је
рехабилитација дела Пијачног кеја.
Министарство заштите животне
средине одобрило је средства за
изградњу еко паркића и смањење
загађења насталог услед емисија
од дивљих депонија. Министарство
омладине и спорта додељује средства за пројекте у области спорта и
спровођења омладинске политике.

21. Трговиште

Обележена општинска
слава
Свечано је обележена општинска слава Свети Никола, а обележавању су присуствовали и председници општина Мали Зворник,
Бела Паланка и Лебане, као и припадници Восјке Србије, представници Града Врања и делегација из
Криве Паланке.

22. Велико Градиште
Обилазак радова

Председник Општине Драган
Милић, председник СО Владимир
Штрбац и руководилац одељења
за локални економски развој Јасмина Штрбац обишли су радове на асфалтирању Улице Миодрага Стокића Кикета, уградњи ивичњака
на шетној стази у Белом Багрему и
водоводној мрежи у Тополовнику.

Одржан је осми међународни
турнир „Џудо куп Сребрно језеро“.
Свим учесницима добродошлицу
је пожелео повереник ОО Владимир Штрбац, а турнир је отворио
прослављени одбојкашки тренер
Слободан Ковач.

23. Лапово

Реконструкција трга
Општина је, у оквиру програма
ЕУ за локални развој, добила средства за реконструкцију Трга ђенерала Драже. Пројектом је предвиђено
осветљење трга, изградња додатног паркинга, постављање „паметних клупа“, кућица-штандова...

24. Сремски
Карловци

Седница Сабора СПЦ
Свечана седница Светог архијерејског сабора СПЦ одржана
је у Патријаршијском двору, поводом стогодишњице уједињења
покрајинских помесних цркава у
једну СПЦ и поновног успостављања Српске патријаршије.
Догађају су, поред црквених великодостојника, присуствовали
покрајински премијер Игор Мировић и чланови Владе АПВ, градоначелник Новог Сада Милош
Вучевић, председник Општине
Александар Стојкечић и председници локалних самоуправа са територије Епархије сремске.

25. Зајечар

Едукација
пољопривредника
Град Зајечар традиционално је организовао одлазак пољопривредника у Нови Сад на Сајам пољопривре-

26. Пландиште

Добровољно давање крви

Одржан је Банатски ликовни
салон и турнир у спортском риболову на рибњаку Багер. Завод
за трансфузију крви Војводине
организовао је акцију добровољног давања крви. Председник Општине Јован Репац
присуствовао је у Влади Србије
потписивању уговора за додеде. У Економско-трговинској школи
реновирана је и опремљена кухиња,
у којој ће се обучавати будући кува-

27. Јагодина
Дресови за
кошаркаше

Никола
Радосављевић,
председник ГО СНС и народни посланик, заменик градоначелника Иван Стаменковић
и спортски радник Дејан Каплановић уручили су дресове
Кошаркашком клубу „Јагодина“, који се пласирао у финале завршног турнира региона
Централне Србије.
ри, у склопу пројекта који се финансира средствима Владе Немачке. У
Халову је одржана манифестација
„Халово у песми и игри“. Амбасадор
ЕУ Емануел Жиофре посетио је Зајечар и Феликс Ромулијану, и разговарао са градоначелником Бошком
Ничићем.

28. Жабари
Нови асфалт

Нови асфалт добиле су улице у
Витежеву, Породину, Брзоходу,
Точки.

29. Ада Мол

Помоћ ученицима и
студентима
Реализован је конкурс за помоћ материјално угроженим
ученицима и студентима и конкурс за талентоване ученике
и студенте. Општина је обезбедила 1.500 тона туцаника за

лу средстава за суфинансирање
превенције нелегалног одлагања
и средстава за уклањање отпада,
по конкурсу Министарства заштите животне средине. Уручене
су стипендије најбољим студентима. Министарство здравља
донирало је ново санитетско возило Дому здравља.
уређење атарских путева. Организовано је уређење штранда у
Ади, а у акцији су учествовали
чланови ОО и УГ „Белорепан“ и
„Зелентарка“.

30. Суботица

Поправка атарских
путева
АП Војводина доделила је средства за рехабилитацију некатегорисаних атарских путева и отресишта у 2022. години. Одржано
је Првенство Србије у гађању
ваздушним оружјем и Првенство
Србије у рвању грчко-римским
стилом за сениоре, као и 12. Банијско прело.

31. Смедерево

Сајам цвећа

Пролећни сајам цвећа и меда
одржан је на Градском тргу, под
покровитељством Града. Сајам је
отворила чланица Градског већа
за ресор културе, туризма и информисања Маја Ћирковић.

32. Лајковац

Посета делегације
Мађарске
Лајковац су посетили амбасадор Мађарске, почасни конзул
Мађарске и представници агенције за промоцију извоза Хепа.
Председник Општине Андрија
Живковић приредио је пријем
за госте, којем су присуствовали
и локални привредници. У наредном периоду биће асфалтиран део иза аутобуске станице и
урађен паркинг. Започета је изградња канализационе мреже у
МЗ Јабучје.
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ГРАД БЕОГРАД

БРИГА О ГРАЂАНИМА
38. Канцеларија за КиМ

33. Ниш

Обилазак породица

Обнова пруге и изградња зграде терминала
Градоначелница
Драгана
Сотировски и министар Томислав Момировић обишли
су радове на изградњи прве
деонице ауто-пута до Мердара. Радови су настављени и на
реконструкцији пруге од Ниша
до Брестовца и изградњи зграде терминала на аеродрому.
У мају је нишки аеродром забележио 34.500 путника, што
је до сада највише у једном
месецу. Сотировски је наставила обилазак насеља и радова на путној и комуналној
инфраструктури. Договорено
је да се, у свим селима која
годинама имају проблем са
водоснабдевањем, приступи
изради пројеката и трајном
решавању проблема. У самом
граду нови асфалт добиле су
улице Бранка Крсмановића,
Француска, 1.300 каплара, Шумарска, а обновљени су тротоари у Пријездиној улици. Археолози су
наставили истраживање на делу будућег
Булевара Светог Пантелејмона, како би
радови на његовој изградњи били настављени. У присуству амбасадора Србије

у Египту Мирослава Шестовића, Ниш и
Шарм ел Шеик потписали су петогодишњи
споразум о сарадњи. Ниш је обележио Дан
сећања на цивилне жртве НАТО агресије.
На Форуму младих научника, чији је гост
била супруга председника Србије Тамара

Вучић, говориле су девојке које су Србији
донеле прегршт медаља са престижних
такмичења. Спортске игре младих окупиле
су бројне екипе основаца, а градоначелница је најавила обнову спортских терена у
свих пет општина.

Директор Канцеларије за КиМ
Петар Петковић, током обиласка Општине Ораховац, уручио
је опрему за отварање мини винарије породици Шарић, коју
је обезбедила Канцеларија. Петковић је обишао и Дечанску
виницу у Великој Хочи, неколико српских породица у овом
месту, као и више повратничких

39. Приштина

Чланови Привременог органа
града Приштине, у сарадњи са
Канцеларијом за КиМ, допремили су цистерну са пијаћом водом
у село Бадовце због рестрикција
које су учестале у летњем периоду.

44. Тител

Уклањање дивље
депоније

34. Црвени крст

Заменик председника Општине Богољуб Марковић посетио је
Министарство заштите животне
средине и са министарком Иреном Вујовић потписао уговор о
суфинансирању уклањања дивље
депоније у Мошорину.

36. Медијана

Трибина о насиљу

Разговор са грађанима
неколико градских и сеоских насеља.
Чланови Савета за популацију, бригу
о деци и социјална питања обишли
су угрожену породицу у насељу 12.
фебруар, а поводом Међународног
дана породице посетили су децу без
родитељског старања у Дому „Душко
Радовић“.

Члан Главног одбора СНС
Драган Ђорђевић, функционери и чланови странке
захвалили су се грађанима
на подршци коју су пружили
председнику Вучићу и СНС-

у на изборима, и на штанду
разговарали о предстојећим
активностима у нашој Општини, политици председника
Вучића и ситуацији на истоку Европе.

37. Сврљиг

Ускоро нови тениски терен

35. Палилула

Посета Чокоту и Делијском Вису
Чланови Савета за здравство
разговарали су са мештанима села
Чокот о уједима инсеката и мерама

Помоћ старима и немоћнима
Друштво за церебралну и дечију
парализу Ивањица потписало је
уговоре са личним пратиоцима
са читавог Косова
и Метохије. Такође, потписани
су уговори са геронто-домаћицама и геронто-домаћинима који се
брину о старачким
домаћинствима.
Привремени
орган наставља расподелу подстицајних средстава за развој
пољопривреде и прерађивачке

Цистерна са водом

Поводом Међународног дана породице, у организацији Уније младих,
одржана је трибина на тему препознавања и реаговања на насиље. Активисти Савета за здравство обишли
су мештане Суповца, Паљине и Горње
Топонице. Напредњаци са Црвеног
крста разговарали су са комшијама у

41. Звечан

заштите, а чланови ОО са мештанима Делијског Виса о улагањима у
инфраструктуру.

У знак сећања на 8. мај 1833.
године, када је, указом књаза
Милоша, Сврљиг прикључен
Кнежевини Србији, Општина
је обележила свој дан, а про-

славу је отворио председник
СО Милан Михајловић. Завршава се изградња тениског
терена на Спортском центру
„Пастириште“.

45. Крупањ

Рачунарска опрема
Општини Крупањ је Стална
конференција градова и општина
обезбедила рачунарску опрему
као део награде за то што је понела титулу најефикасније у 2021.
години, због увођења еУслуга на
порталу еУправе.

46. Ковин

Летња позорница
Обележен је Дан победе над фашизмом. Уређен је простор испред
објекта социјалне заштите „Ласта“.

породица у селу Новаке код
Призрена. У Великој Хочи посетио је породицу Гогић, којој је
Канцеларија за КиМ обезбедила материјал за изградњу куће.
Присуствовао је и литургији у
цркви Светог Ђорђа у Призрену,
којом је обележен Свети Кирило
и Методије, слава Призренске
богословије.

делатности. Опрема за производњу и прераду меса и месних
производа додељена је фирми
Мирјане Радосављевић.

42. Косовска Митровица

Помоћ Града Београда за три школе
Неколико школа на северу
Косова и Метохије добило је
донацију вредну око три милиона динара, Фондације за децу
и младе „Гнездо“ Града Београда. Помоћ су добиле школе

„Владо Ћетковић“ (50 клупа
и 100 столица) и Специјална
школа „Косовски божур“ (50
столица) и школа у Лепосавићу
(клавир, десктоп и лаптоп рачунари).

40. Лепосавић

43. Липљан

Атлетска манифестација

Школски прибор
на поклон

Председник Привременог органа Зоран Тодић присуствовао је додели 14 лаптоп рачунара школи у Лепосавићу, које је обезбедила Фондација „Гнездо“ из Београда. На дан обележавања општинске и храмовне славе, одржана је Интернационална атлетска манифестација.
Председник Тодић уручио је вредну опрему за 106 пчелара, у сарадњи
са Канцеларијом за КиМ.

47. Црна Трава
Зграда за младе
парове са децом

Почела је изградња нове
стамбене јединице у близини
Предшколске установе и Дома
здравља, са 16 станова који
ће бити намењени, пре свега,
младим брачним паровима са
децом и будућим повратницима. Рок за завршетак је јесен
2022. године.
У току је „Спортско лето“, у сарадњи
са Спортским савезом Ковина. Расписани су конкурси за јавне радове,
стручну праксу, самозапошљавање
и запошљавање из категорије теже
запошљивих лица. Општина је издвојила средства за санацију зида,
који, заједно са зградом ОШ „Јован
Јовановић Змај“, представља културно добро. Издвојила је и средства за уређење летњег дворишта,
које је дато на коришћење школи,
као и за изградњу летње позорнице
у Гају. У Улици Петра Драпшина обновљени су тротоари.

48. Голубац

Обнова моста на
граничном прелазу
У МЗ Миљевић постављене су
плочице у Дому културе. Реконструисана је ограда на шетнобициклистичкој стази деонице 1,
као и мост на граничном прелазу
у Усију. У МЗ Добра ископава се
канал дужине 100 метара.

49. Владимирци
Пакети за угрожене
суграђане

Активисти ОО обилазе суграђане лошијег материјалног стања и
пружају им помоћ у виду пакета
са намирницама, одржавају штандове, разговарају са грађанима и
деле „СНС Информатор“. Општинска управа добила је награду
Министарства државне управе и
локалне самоуправе као једна од
три најефикасније матичне службе
у Србији. Министарство заштите
животне средине суфинансира уклањање нелегалног отпада. Општина је организовала пољопривредни-

Председник ОО СНС посетио је ОШ „Коста Војиновић“ из
Подујева, која је измештена у
Куршумлију, и поделио школски
прибор ученицима.

цима посету Међународном сајму
пољопривреде у Новом Саду.

50. Неготин

Сајам запошљавања
Одржан је 14. Сајам запошљавања, у организацији Националне
службе за запошљавање, филијале
у Бору, уз подршку локалне самоуправе, којем се одазвало 20 послодаваца и више од 300 незапослених
лица. Председник Општине Владимир Величковић уручио је уговоре
представницима 52 удружења.

51. Сечањ

Ново општинско
руководство
На конкурсима Покрајинског
секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Општини Сечањ додељена су бесповратна средства за реконструкцију
водоводне мреже и за уређење
атарских путева и отресишта. На
конститутивној седници СО за
председника Општине изабран је
Небојша Мељанац.
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Активисти МО Ковачица уредили су центар места
и фијакер украсили цвећем,
поставили фотографије радова наивних сликара на стари
хотел и декоративни знак са
именом места. Одржани су

Сусрети фолклора, поводом
прославе 220 година доласка
Словака у Ковачицу. У Дебељачи је одржана Гулашијада и потписан је споразум о
братимљењу са мађарском
Општином Ортилош.

53. Кикинда

је спроведена акција „Војни лекар
на селу“, где су војни лекари и медицински техничари Прве Бригаде
копнене војске обављали превентивне здравствене прегледе.

Почиње реконструкција главног
водовода и постављање новог радара на раскрсници код ЖАК-овог
стадиона. Сектор за пољопривреду Града и ове године обезбедио
је превоз свим заинтересованим
посетиоцима до Пољопривредног
сајма у Новом Саду. Изграђена је
модерна и велика стаза за тренирање и такмичење за боћање. Град
је и ове године издвојио средства
за помоћ при куповини лекова и
ортопедских помагала социјално
угроженим лицима.

56. Сомбор

Транспарентан рад
Савет за безбедност саобраћаја набавља ротације за
тракторе, организује обуку за

Aктивисти Савета за социјална питања ГО организованом волонтерском акцијом
уклонили су графите и окречитрактористе и кампању „На матуру без аутомобила“. Подељено је
још 120 ауто-седишта за најмлађе
суграђане. Најбоље младе атлетичаре угостили су градоначелник Антонио Ратковић и чланица
Већа Антонија Нађ Kосановић. У
току је изградња стаза у Блоку
82. Поводом Дана Војске Србије,
начелник Центра Сомбор мајор
Славко Ђипало уручио је захвалницу Граду. Према истраживању

57. Љиг

Уређење пута до капеле

54. Пећинци

Асфалтирање од Преке
калдрме до Деча
Председник Општине Синиша Ђокић обишао је радове на
реконструкцији пута Шимановци- Споменик, где је асфалтирана
деоница од Преке калдрме до
Деча. Том приликом, истакао је да
је реч о најлошијој деоници пута
и подсетио да је реконструкција
почела захваљујући личном ангажовању председника Александра
Вучића.

55. Бач

Војни лекар на селу
Министар Вања Удовичић потписао је уговоре са представницима 38 јединица локалних самоуправа, међу којима је и Општина
Бач. Такмичари борилачког клуба
„Огњени Вук“ освојили су три
медаље на првенству Војводине.
Оркестар ОШ „Јан Колар“ је на
Смотри оркестара основних школа освојио прво место. У Селенчи

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Уклањање графита

Прослава јубилеја

Нова стаза за боћање

ИНТЕРВЈУ
58. Врање

52. Ковачица

Капела на љишком гробљу
добиће асфалтиран приступни пут, електричну енергију,
водовод и канализацију, а
радове су обишли председник Општине Драган Лазаревић и начелник управе Милан
Јанићијевић.
Представници
Општине положили су венце
на спомен обележје војника
Дарка Милошевића и Дејана
Митровића. Сваког петка, активисти ОО на штанду деле
промотивни материјал и „СНС
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Информатор“. Са Министарством заштите животне средине потписан је уговор за нову
бушотину у Бау и за санацију
дивљих депонија. Настављено
је асфалтирање путева по месним заједницама. Дом здравља
добио је „фијат дукато“ од Министарства здравља. Општина је организовала одлазак
пољопривредника на Сајам у
Новом Саду. У организацији
ПУ „Каја“, одржава се Фестивал змајева на Рајцу.

ли оградни зид Хамама. Акција
је допуњена фарбањем раније
постављених тротоарских стубића у бојама српске заставе.
„Транспарентности Србија“, Сомбор је заузео друго место међу
локалним самоуправама. Завршена је фасада на згради Црвеног
крста. Градоначелник Ратковић
потписао је уговор са Владом АПВ
о изградњи атарског пута и довода воде до Станишића. Приређен
је пријем за добровољне даваоце
крви и одржан је Интерспорт полумаратон.

59. Сремска
Митровица

Матурски плес
Завршено је уређење Пословно спортског центра „Пинки“.
Замењене су заштитне мреже
на фудбалском терену, уређен
је простор испред терена и модерне свлачионице. Хиподром
је био домаћин традиционалних коњичких галопских трка.
Спортски савез и Полицијска
управа организовали су „Полицијаду Србије“. На трговима широм Србије, матуранти средњих
школа одиграли су традиционални матурски плес. Одржана
је свечана академија поводом 60
година постојања Високе школе
струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре.

60. Ириг

Помоћ за суграђанку
Активисти МО Ириг косили
су траву и уређивали паркове.
Такође, обилазили су чланове
и делили чланске карте. У свим
месним заједницама подржана је
организација хуманитарних журки за лечење Александре Лукић,
која се налази на лечењу у Турској.

61. Опово

66. Зрењанин

Помоћ Владе АПВ

У Баранди је најављено озелењавање прилаза новој капели
и гробљу. Очишћена је дивља
депонија и на том месту посађено је 150 садница сибирског
бреста и постављен је видео
надзор. Влада АПВ одобрила је
средства за финансирање и суфинансирање обнове Виле „Хелена“, израду техничке документа-

62. Рача

Обнова школе у Ђурђеву
Отпочети су радови на комплетној реконструкцији подручне
школе „Карађорђе“ у селу Ђурђево. Радове финансира Канцеларија
за управљање јавним улагањима, а
школа ће бити реконструисана по
највишим стандардима енергетске
ефикасности.

63. Велика Плана

Обновљени вртићи У
великом Орашју и Бресју
Поводом обележавања 77.
годишњице Дана победе над
фашизмом и завршетка Другог
светског рата, положени су венци

Спортска олимпијада

ције за канализацију и уређење
атарских путева и отресишта.
Покрајински секретар Дане Баста, председник Општине Милош
Марков и покрајински посланик
Предраг Гинцуљ отворили су
мини-пич терен у Сефкерину.
Општина је крајем маја, уз богат
спортски и културни програм,
прославила и Дане општине.
на спомен обележје у Градском
парку. У порти храма у Лозовику
отворено је дечије игралиште,
а завршава се реконструкција
игралишта у Великој Плани. Отворене су, адаптиране и новим
намештајем и дидактичким материјалом опремљене, просторије
ПУ „Дечје царство“ у Великом
Орашју и Бресју.

65. Прибој

Обилазак радова
Министар Томислав Момировић обишао је радове на путу
Прибој-Кокин Брод, који повезује
општине Прибој и Нову Варош са
остатком Србије, и отвара привредне и туристичке перспективе

64. Вршац

Промоција културе
У Народном позоришту одржан је Dance
Open Awards, плесни фестивал на којем је
учествовало више од 700 учесника из свих
крајева Србије и суседних земаља. У Тренинг
центру Ваздухопловне академије, у сарадњи
са Домом здравља, обављени су превентивни
здравствени прегледи запослених и студената. Обележен је Дан победе над фашизмом, а
поводом Дана града додељена су јавна признања. Потписан је уговор о суфинансирању
уређења атарских путева са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду и о уклањању
отпада са Министарством за животну средину. Покошене су банкине на општинским
путевима. На Тргу Светог Теодора Вршачког
одржане су Васкршње радости на тргу. Град
издваја средства за промоцију културе преко
удружења и КУД-ова. Одржан је Матурантски плес толеранције испред Градске куће.

Одржана је Спортска олимпијада школске омладине
Војводине. Пуштен је у саобраћај пут до Арадца, отворена је пешачка стаза поред
зграде „Леснине“, а Крајишка
улица добила је нови асфалт.
АПВ је Граду определила
средства за израду пројектно-техничке документације за
ових локалних самоуправа. Реконструкцију овог пута обећао је
председник Александар Вучић,
приликом прошлогодишње посете Прибоју. Одржане су Спортске
игре младих у Прибоју и 60. Омладинске сеоске игре у Саставцима.

67. Алибунар

Нова дечија игралишта
Удружење жена из Владимировца, уз подршку Туристичке
организације, организовало је
хуманитарну акцију како би помогло у лечењу суграђанина
Адриана Јерине. У организацији
Савета МЗ, покошена је трава и
уређене су зелене површине око
црквице у Доли. Постављене су

повезивање Ечке и Стајићева
на водоводну мрежу Зрењанина. Министарство културе
и Покрајински секретаријат за
културу одобрили су средства
за реализацију десет пројеката
из ове области. Представници
ГО СНС положили су венце
поводом Дана победе над фашизмом.
клупе на излетишту у Девојачком
бунару и уређено је излетиште
„Шица“ на брегу. Општина, у
сарадњи са Министарством за
бригу о селу, обезбедила је куће
са окућницом за три породице.
Чланови Савета за младе уредили су простор око цркве и дечијег
игралишта у Селеушу. Изграђена
су игралишта у насељима Локве,
Јаношик, Николинци, Девојачки
Бунар, Иланџа, Нови Козјак и
Добрица.

68. Кладово

Изабран председник
Општине
Владајућу већину у локалном
парламенту чине одборници

СНС ПАНОРАМА
са листа „Александар ВучићЗаједно можемо све“ и „Ивица Дачић-премијер Србије“.
Већином гласова одборника, за
председника Општине изабран
је Саша Николић. У просторијама Општине, чином сечења
славског колача, обележен је
Спасовдан.

ИНТЕРВЈУ
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Асфалт према селу Рудно

Трим стаза
на Тари

Градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић и министар
Томислав Момировић потписали
су уговор о финансирању санације клизишта у Улици Светозара
Марковића у насељу Коштица.
Делегација заменика амбасадора 17 држава, чланица ЕУ, коју је
предводила заменица шефа Делегације ЕУ у Србији Матеја Норчич-Штамцар, посетила је Ужице.
Градоначелница Радивојевић и
министарка Ирена Вујовић потписале су уговор за изградњу трим
стазе на Тари.

Очишћено 29 дивљих
депонија

76. БАРАЈЕВО

79. ВОЖДОВАЦ

Постројење за прераду
отпадних вода

Уређење зелених површина

75. Лозница
Представници омладине ГО СНС положили су венце и обележили 23 године од битке на Паштрику. Краљевачко позориште
освојило је чак осам награда на завршној вечери 58. Фестивала
професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“. Асфалтирана
је још једна деоница пута Студеница-Рудно. Захваљујући председнику Александру Вучићу, до сада је изграђено 6,2 километра пута.

73. Мали Иђош

Уређење центра Ловћенца

70. Бабушница

Подстицаји
пољопривредницима
Министарство за заштиту
животне средине доделило
је Општини средства за суфинансирање пројеката очувања и заштите земљишта.
Председница Општине потписала је 63 уговора са носиоцима
пољопривредних
газдинстава који остварују
право на подстицај и три уговора са пољопривредницима
који добијају подстицаје за
развој органске производње.
Министарство културе одобрило је средства за текуће
одржавање и опремање Народне библиотеке у Бабушници кроз програм Градови
у фокусу.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

74. Ужице

72. Краљево

69. Сокобања

Пољопривредни произвођачи
добили су прве субвенције у овој
години. Потписан је 31 уговор и
подељено је 1.300.000 динара
бесповратних средстава. Сокобања је једна од најтранспарентнијих локалних самоуправа у
2022. години, показало је истраживање Транспарентности Србија. На листи прво место заузео
је Нови Пазар, другопласирани је
Сомбор, а Сокобања је трећа са 84
поена, што је за девет више него
у 2021. години. У прошлој години
ЈКП „Напредак” очистило је 29
дивљих депонија и однело је 301
тону отпада.

ГРАД БЕОГРАД
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У Ловћенцу је постављен бехатон и уређен је центар где су
постављене нове клупе, канте
за смеће и јавна расвета. Ми-

71. Бечеј

Возило за Дом
здравља
Општина, у сарадњи са Градским позориштем, после две године, поново
организује манифестацију „Бечеј ноћу“.
Дом здравља добио је ново возило за
превоз пацијената на хемодијализу од
Министарства здравља. У Дом здравља
стиже и нови ултразвучни апарат, чију
набавку је финансирао Покрајински секретаријат за здравство. Општини су на
јавном позиву Министарства државне
управе и локалне самоуправе додељена
средства за инфраструктурно опремање
спортског комплекса.

нистарство заштите животне
средине уступило је Општини
на коришћење 140 канти за
смеће.

Заједничка служба
за цивилну
заштиту
Поводом
обележавања
Дана победе над фашизмом,
положени су венци на Партизанско гробље. Одржан
је 51. Ђачки Вуков сабор и
пријем за играче КФМ „Лозница“ у Градској управи.
Почиње изградња атлетског
стадиона и расписује се конкурс за спровођење енергетске санације за привредне
субјекте. На међународном
скупу у Бањи Ковиљачи,
потписан је споразум о оснивању заједничке службе
за цивилну заштиту, у коју
је укључено 11 локалних самоуправа у Дринском сливу.
Реализовано је низ активности на реконструкцији и
постављању новог коловоза, лед расвете, чишћењу
водотокова...
Приликом
посете Горњим Недељицама, председник Александар
Вучић обећао је мештанима
да ће им држава урадити
пут и електромрежу. Нови
асфалт добиле су МЗ Бања
Ковиљача, МЗ Горње и Доње
Недељице.

Координатор ОО Слободан
Адамовић и члан Председништва
СНС Горан Весић присуствовали
су пуштању у рад постројења за
прераду отпадних вода у Насељу
Гај. Током ове године, у оквиру

пројекта „Чиста Србија“, градимо
велико постројење за прераду отпадних вода и 40 километара канализације. Асфалтирана је Улица Добривоја Максимовића у МЗ
Шиљаковац.

77. ГРОЦКА

них офталмолошких прегледа
грађана у просторијама МЗ Зуце.
Еко патрола наставља да коси и
уређује зелене површине, које
нису у програму ЈКП „ЗеленилоБеоград“.

80. НОВИ БЕОГРАД

Асфалтирање улица

Радови на реконструкцији
Дрењачке улице у Лештанима у
фази су постављања носећег слоја
асфалта. Завршена је реконструк-

Активисти МО Зуце организовали су уређење и чишћење
зелених површина око вртића и
паркића за децу, простора око
МЗ, поште и амбуланте. Такође,
подржали су и акцију бесплат-

Пријем грађана

ција улице Бело брдо у насељу
Винча. Одржана је 15. бициклијада у Врчину и Спасовданске свечаности у Болечу.

У просторијама Српске напредне
странке у блоку 70, народни посланици Сандра Божић и Стефан
Србљановић разговарали су са
грађанима. Активисти МО Милева

Марић Ајнштајн спровели су акцију
озелењавања у свом крају. Акцију
је подржао велики број комшија, са
којима смо договорили нове активности и уређење зелених површина.

78. ВРАЧАР

Школа јавног наступа

ГО Врачар потписала је са Министарством
омладине и спорта уговор о реализацији проје-

кта „Мета знање за будућност“. Организовано је
такмичење у беседништву. Школа јавног наступа

је само један у низу бесплатних едукативних програма које организујемо за младе са Врачара.
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СНС ПАНОРАМА
Уређење урбаног џепа

Реконструисане су саобраћајнице у улицама Велике Међе, Нова
16 и 22, Александра Македонског,
Мирослава Величковића и Мише
Димитријевића у Батајници. У
Угриновцима и Бусијама асфалтиране су улице Стевана Симића,
Бусињске баре 3. део, Кривајска...
Завршен је и паркинг испред Ловачког дома у Угриновцима, а у току
је изградња тротоара у Улици
ударних десетина. Уређено је дво-

ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

84. ПАЛИЛУЛА

81. ЗЕМУН

риште вртића „Рода“ у Угриновцима. У току је уређење урбаног
џепа у Улици Батајничких жртава,
постављена је подлога за баскет
терен, урађен је сеник, шаховски
сто и дечије игралиште. Највећи
број стамбених заједница, које су
испуниле све услове конкурса за
избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу
својстава зграде, привело је радове крају.

82. СТАРИ ГРАД

Жене у шаху
У циљу промоције
физичке активности, у
Студентском парку организована су стручна
саветовања за све грађане. У просторијама ГО
Стари град званично је
отпочело
сакупљање
потрошених
батерија
и сијалица. Општина и
Шаховски савез позивају
даме са Старог града да
се пријаве за бесплатну
онлајн „Школу шаха за
даме“, која се организује
у оквиру пројекта „Жене
у шаху”.

83. РАКОВИЦА

Изградња канализације
У насељу Старо Кијево у току је трећа фаза регулације Кијевског потока. У Улици 11. крајишке
дивизије решен је дугогодишњи проблем дренирања атмосферских и отпадних вода. Завршава се
реконструкција објекта МЗ Кијево и Петлово брдо.
Настављена је изградња канализације за седам
улица у близини језера у Реснику, као и у Урошевачкој и Јелезовачкој улици. Гради се велики парк
у Улици Едварда Грига у Реснику и реконструише
плато на Лабудовом брду. У ОШ „Ђура Јакшић“
обновљен је плато у школском дворишту и реконструисане су трибине на кошаркашком и фудбалском терену. Реконструисан је и прилаз Музичкој
школи „Даворин Јенко“. За пензионере обезбеђен
је излет у манастир Тумане. Уређено је дечије игралиште у Пландишкој улици и пешачка стаза уз
Топчидерску реку.
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Поново уклоњена дивља депонија

Други пут за годину дана, уклоњена је једна од највећих дивљих депонија у граду, у Улици
Вука Врчевића. У организацији
ГО Палилула и Спортског савеза, одржана је традиционална
атлетска трка у парку изнад Хале

„Пионир“. Завршени су радови
на асфалтирању Улице владике
Рада у Борчи, на изградњи дечијег игралишта у међублоковском простору у Котежу и на
уређењу атарског пута у Врбовском.

90. САВСКИ ВЕНАЦ

87. ОБРЕНОВАЦ

Чишћење приобаља

Авантура парк

У оквиру пројекта „Пут до
сваке куће“, граде се путеви у
МЗ Дражевац и Велико Поље.
Геронтолошком центру донирано је ново санитетско возило.
У току је уређење излетишта
Перило у МЗ Забрежје. На иницијативу Црквене општине и Савета МЗ, организована је акција
чишћења гробља у Стублинама.

Заменик градоначелника Горан Весић посетио је излетиште
Забран и, заједно са директором
Туристичке организације Миодрагом Поповићем и представницима Градске општине Обреновац, обишао радове на изградњи
зип-лајна у Авантура парку. Радници ЈКП „Топловод“ почели су
са санацијом цевовода.

85. ЛАЗАРЕВАЦ

Асфалт и модерна дечија игралишта
У МЗ Жупањац асфалтирана је Улица
Драгољуба Лукића, у
МЗ Бурово пут ка школи, док је у МЗ Шопић
асфалтирана
Улица
краља Милана. У МЗ
Степојевац асфалтирана је Карађорђева
улица, а у МЗ Стубица Благојевића крај.
Министар
Томислав
Момировић обишао је
радове на изградњи
канализационе
мреже у МЗ Шушњар. ГО
Лазаревац организовала је поделу колица
родитељима беба које
су рођене у 2022. години. Заменик градоначелника Горан Весић
разговарао је са грађанима МЗ

88. СОПОТ

Уређење школских дворишта
У току је насипање
Улице Драге Поп-Лазић у МЗ Сибница. Реконструише се дотрајала саобраћајница у
Бранка Милијановића.
Активисти и повереник
ОО обилазили су месне
заједнице и разговарали са суграђанима.
Уређена су дворишта у
школама у Сопоту, Дрлупи и Дучини.

Акција добровољног давања крви

91. ЗВЕЗДАРА

У току је асфалтирање Великоморавске улице у Денковој башти. Одржана је трибина везана за легализацију
објеката у Великом Мокром
Лугу, коју су водили градски
одборник Небојша Младеновић, начелник за озакоњење
и легализацију ГО Звездара
Иван Трајковић и већник
Славко Бабић. Обишли смо
звездарске напредњаке који
славе Ђурђевдан и изненадили их поклонима.

92. ЧУКАРИЦА

Асфалтирање улица

86. МЛАДЕНОВАЦ
Посета Горана Весића
У систем водоснабдевања
биће повезана четири нова бунара, како би током лета снабдевање водом било уредно. Министарство здравља обезбедило
је нова санитетска возила за Дом
здравља, Специјалну болницу и
Геронтолошки центар. Заменик
градоначелника Горан Весић
обишао је МЗ Међулужје, где је
отворио ново кошаркашко игралиште. Општина Младеновац
обезбедила је грађевински материјал за породицу Михаиловић
из Пружатовца, чија је кућа страдала у невремену.

још један тромесечни курс страних
језика. Одржано је такмичење у
оквиру пројекта „Безбедан школарац“, а у ДКЦ „Мајдан“ проглашен
је државни шампион такмичења
„Шта знаш о саобраћају“. Одржане су „Мале олимпијске игре“ за
основце. На иницијативу грађана,
почиње уређење зелене површине
у Улици краља Милутина, уређење
пешачке стазе у Улици Персиде
Миленковић и замена 30 контејнера.

Трибина о
озакоњењу

89. СУРЧИН
Шушњар. Модерна дечија игралишта изграђена су у МЗ Станислав Сремчевић Црни, Загорки
Драговић, Лесковцу и Врбовну.

У сарадњи Општине, Града и
Министарства заштите животне
средине, биће замењене котларнице у три вртића на Савском венцу.
Одржана је манифестација „Да нам
река Сава буде здрава“, у оквиру
које је очишћено Савско приобаље.
Општина, у сарадњи са Заводом за
здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, редовно организује бесплатне превентивне прегледе за грађане. Основци узраста
до четвртог разреда завршили су

Бољевци, Јаково и Добановци
добили су нове тргове, а у току
је последња фаза изградње трга
у Петровчићу. У Добановцима
уређује се плато испред цркве.
Предшколска установа „Сурчин“
прославила је 11. рођендан. У
циљу унапређења безбедности у
саобраћају, ГО Сурчин поделила

је основцима бицикле. Активисти
МО Бољевци 1 и 2 организовали
су акцију уређења трга у Бољевцима, посадили су цвеће и офарбали трг, који су неодговорна
лица преко ноћи офарбала у боје
фудбалског клуба. Чланови ОО
подржали су акцију добровољног
давања крви.

Након завршених радова на
уређењу дела Улице Синише
Станковића, као и суседних улица
Григора Витеза и Душана Влајића,
овај део Јулиног брда добио је
нови изглед. Радови на уређењу
Дољанске улице у Сремчици приведени су крају, а нови асфалт
добиле су и улице Сарићева и
Живојина Недељковића. Започета је и комплетна реконструкција
Горичке улице и водоводне мреже
у заштитном појасу, која обухвата
улице Милована Нићифоровића
и Вука Караџића. Поред реконструкције водовода у Железнику,
радови се изводе и у Великој Моштаници и на Бановом брду.

Председник Александар Вучић уручио је уговоре о запослењу за 100 најбољих дипломаца медицинских факултета
и 250 медицинских сестара и техничара
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Пријем за освајаче златних медаља на Европском првенству у боксу, Вахида Абасова и Артјома Агејева, као и чланове делегације
Боксерског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије

У Центру за азил у Врању, у којем је смешетно 67 избеглица из Украјине, од којих су већина жене са децом

