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ПАЛАТА „СРБИЈА”

Председник Ср-
бије Александар 
Вучић састао се 

у Палати „Србија“ са 
представницима Срба 
са Косова и Метохије и 
пренео им детаље пре-
говора у Бриселу са Аљ-
бином Куртијем, а затим 
се обратио грађанима 
Србије и поручио:

„Рекао сам људима да 
желим да будем запа-
мћен као неко ко је чувао 
мир и стабилност, али и 
као неко ко ће заштитити 
српски народ од прогона 
и погрома. И то ћу ура-
дити без обзира на личну 
политичку цену, наш на-
род ће бити заштићен и 
то је најважнија порука“, 
истакао је председник 
Вучић и додао да ће Ср-
бија чувати мир и нала-
зити још компромисних 
предлога и јасно пору-
чио да ће на крају наша 
земља победити.

Председник Вучић 
поднео је извештај свим 
грађанима о ономе што 
се збивало у Бриселу, 
не само о техничким де-
таљима, већ и о полити-
ци и ономе што нас чека 
и шта можемо, и подсе-

тио на досадашње до-
говоре. Истакао је да се 
на КиМ још од 1999. го-
дине спроводи перма-
нентан терор над срп-
ским становништвом 
и хронолошки навео 
сва дешавања. Такође, 
представио је и предлог 
у шест тачака који му 
је приштинска делега-
ција понудила у Брисе-
лу, а у коме је захтев за 
међусобно признање и 
покушај да се проблем 
односа званичног Бео-
града и Приштине про-
шири и на југ централне 
Србије, као и поновно 
разматрање договора 
о Заједници српских 
општина.

„Немамо куда, сате-
рани смо у ћошак, по 
питању Косова и Мето-
хије, а наша кључна по-
рука данас, нашем ста-
новништву на КиМ била 
је - шта год било и како 
год било - избегличке 
колоне неће постојати, 
сачуваћемо наш народ 
на КиМ“, рекао је пред-
седник Вучић.

Истакао је и да је 
делегација Београда 
у Бриселу, у наставку 

дијалога са Пришти-
ном на највишем нивоу, 
имала четири задатка. 
Прво, да уради све да 
сачува мир, стабилност, 
сигурност и безбед-
ност. Друго, да избегне 
свеопшту осуду Запада 
против Србије у сми-
слу да није довољно за 
компромис. Треће, да 
брине како ће то у свим 
деловима света да из-
гледа, да ли ће да буде 
проглашена за некога 
ко спроводи агресију, 
води у нестабилност и 
несигурност. И четврто, 
да обезбеди опстанак 
нашег народа на Кос-
мету.

Председник Србије 
објаснио је да Алба-
нци на КиМ имају два 
циља: укидање било 
чега што има везе са 
српском државом и, 
како је рекао, коначни 
прогон и протеривање 
српског живља. Та-
кође, истакао је да су 
Аљбин Курти и албан-
ска страна одбијали 
све српске предлоге у 
Бриселу. Додао је и да 
су представници Срба 
са Косова и Метохије 

СаСТаНаК ПрЕдСЕдНИКа алЕКСаНдра ВУчИћа Са ПрЕдСТаВНИцИма СрБа Са КОСОВа И мЕТОхИјЕ

ИЗБЕГлИчКИх КОлОНа НЕћЕ БИТИ, 
СачУВаћЕмО Наш НарОд На КИм

дали одрешене руке држав-
ном руководству да настави 
да тражи компромисно ре-
шење, које ће они подржа-
ти, као и да ће напустити 
приштинске институције на 
Косову и Метохији, уколико 
се прогон Срба не оконча.

„Састанак са Србима је 

био кратак и оперативан. 
Пређен је Рубикон, и данас 
знамо да чак и да се, неким 
чудом, догоди компромис 
до 1.септембра, онда ће бити 
неки проблем до 31.октобра, 
или до 30.новембра, или 
до 31.децембра. Проблеми 
за Србе неће престати да 

постоје, јер једино што желе 
је да укину српску државу и 
постојање Срба на Косову и 
Метохији, шта год да при-
чају“, поручио је председник 
Вучић, и нагласио:

„Тражили су гаранције да 
неће доживети погром, као 
Срби са неких других тери-

торија бивше Југославије, и 
за то су од мене добили ап-
солутно све гаранције. Није 
ми важна моја политичка 
каријера, нити било шта, 
протеривање Срба се неће 
догодити. То је моја порука 
свима, који живе овде, и сви-
ма у свету“.

рИчард ГрЕНЕл, 
бивши изасланик 
САД за дијалог

Бивши изасланик САД 
за дијалог Београда 

и Приштине Ричард Гре-
нел обратио се јавности 
поводом разговора у 
Бриселу.

„Све што је Амери-
ка предлагала Куртију, 
било је одбијано. Курти 
је тежак преговарач, али 
он мора да схвати да и он 
мора да предложи неке 
идеје. Сада имамо јед-
нострани потез Куртија, 
по питању таблица и до-
кумената. То није добар 
потез и позивам Куртија да прего-
вара како би се остварио напредак. 
Има начина да се постигне решење, 
и мислим да би Америка требало 
да понуди и Београду и Приштини 

заједничко прихватање 
регистарских таблица“, 
казао је он.

Гренел је истакао да 
се поново налазимо у 
клопци и да, после 20 го-
дина, сви морају да буду 
свесни да су инвестиције 
главне, као и запошља-
вање и економски напре-
дак.

„Поводом ситуације 
да је Курти одбио све 
што су предложили ЕУ, 
САД и Београд, позивам 
Србе да имају стрпљења. 

Њихова економија је изузетно 
јака, и они имају више да изгу-
бе“, поручио је Гренел и нагласио 
да људи на Балкану заслужују да 
имају пажњу и ЕУ и Америке.

У дОГОВОрУ 
С ПрИшТИНОм ИЗВУКлИ 

СмО НајБОљЕ мОГУћЕ

Председник Александар Вучић изјавио је да 
договором Београда и Приштине о одус-

тајању од издавања улазно-излазних докумената 
за грађане, Србија успела да извуче најбоље мо-
гуће. Нагласио је да је са Куртијем постигао ус-
мени договор према којем Србија укида издавање 
излазно-улазних докумената за особе које имају 
косовска лична документа, а да Косово неће уво-
дити такве исправе за оне који имају српске личне 
карте.

„Борили смо се да нешто исправимо и мислим 
да смо успели. Не можемо да се залажемо за „От-
ворени Балкан“, а да затварамо све границе. Ми-
слим да је ово што је постигнуто добро за нас. И 
до сада смо признавали њихова документа, али 
смо им издавали папир, а сада ће бити окачен па-
пир дисклајмера да то није никакво признање, али 
смо се изборили да документи Републике Србије 
важе на Косову и Метохији – посебно Срба са Ко-
сова и Метохије”, поручио је председник.

НИСУ дОБрИ јЕдНОСТраНИ 
ПОТЕЗИ КУрТИја
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић боравиo 
je у седишту Европске 

уније у Бриселу, поводом на-
ставка дијалога о нормализа-
цији односа између Београда 
и Приштине. Том приликом, 
разговарао је са премијером 
косовских привремених ин-
ституција Аљбином Куртијем, 
са шефом европске диплома-
тије Жозепом Борељом, спе-
цијалним представником ЕУ за 
дијалог Мирославом Лајчаком, 
са генералним секретаром НА-
ТО-а Јенсом Столтенбергом, 
као и са замеником помоћни-
ка државног секретара САД 
Габријелом Ескобаром.

Директор Канцеларије за 
Косово и Метохију Петар 
Петковић изјавио је, после 
састанака у Бриселу, у који-
ма је учествовао, да се са 
европским представницима 
разговарало о проналажењу 
компромисног решења.

„Председник Вучић не 
може да се помири с тим 
да имамо сукобе, да нема-
мо компромис, даноноћно 
радимо на томе да нађемо 
решење“, рекао је Петковић 
и пренео новинарима да је 
председник Вучић заказао 
састанак са Србима са Косо-
ва у Палати „Србија“.

„О јучерашњем дану и све-
му што се дешавало, Вучић је 
известио председницу Вла-
де и неколико функционера 
у Влади Републике Србије. 
Тиме смо буквално по повра-
тку из Брисела започели наш 
даноноћни рад на трагању 
решења да сачувамо мир и 
стабилност. Од данас по-
чиње наша трка с временом, 
како да, поред свих пробле-
ма и тешкоћа, поред готово 
немогућих услова које ства-
ра Аљбин Курти, да осигура-
мо бољи живот и мир за Србе 
на КиМ, да избегнемо сукобе 
и да наставимо са развојем и 
напретком целе наше држа-
ве“, рекао је Петковић.

Председник Вучић, уочи са-
станка са Куртијем, а после са-
станка са Жозепом Борељом, 

најавио је да је ово почетак 
разговора о суштинским про-
блемима на Косову. „Надам се 
каквом-таквом решењу, иако 
у то уопште не верујем“, на-
вео је Вучић јуче на званичном 
Инстаграм профилу.

Тако је и било. 
Иако је током више 
од пет сати одржан 
читав низ састанака, 
и ова рунда дијалога 
завршена је без до-
говора.

„За Србију су мир 
и стабилност од 
пресудног значаја, 
а улога КФОР-а и 
НАТО-а на КиМ је 
важна и зато верујем 
да ћемо увек моћи 
да наиђемо на раз-
умевање и жељу ге-
нералног секретара 
Јенса Столтенберга, 
Алијансе и КФОР-а, 
да се мир и стабил-
ност на КиМ обезбе-
де“, поручио је пред-
седник Вучић након 
састанка са Столтен-
бергом у Бриселу.

Он се захвалио ге-
нералном секретару 
НАТО што је желео 
да саслуша позицију 
Србије, додајући 
да су разговарали о 
свему што се збива-
ло на Косову и Ме-
тохији.

„Наставићемо да 
поштујемо мандат 
КФОР-а, у складу са 
међународним јавним 
правом, нормама ЕУ и 
верујем да ћемо увек 
моћи да наиђемо на 
разумевање и жељу и 
Јенса Столтенберга и 
НАТО и Кфора, да се 
обезбеди мир и ста-
билност. За Србију су 
мир и стабилност од 
пресудног значаја“, 
поручио је председ-
ник Вучић. Напоме-
нуо је да су разгово-
ри у Бриселу тешки 
јер нема сагласности 
готово ни по једном 
питању, али ће се 
Србија држати међу-

народног јавног права, повеље 
УН, Резолуције УН и Брисел-
ског споразума, свега што је 
потписано.

Истакао је и да је генерал-
ном секретару Столтенбер-

гу предочио позицију Ср-
бије, доставио листу упада 
приштинских специјалних 
јединица на север Косова и 
Метохије, за шта, наглаша-
ва, никада нису имали ни 
дозволу НАТО, нити четири 
градоначелника са севера, 
као и листу напада на српско 
становништво на Косову и 
Метохији. Када је реч о била-
тералним односима Србије и 
НАТО-а, председник Вучић 
рекао је да је Столтенбергу 
још једном пренео да је Ср-
бија војно неутрална земља, 
што ће и остати. Такође, ис-
такао је да српска војска и 
српска полиција ниједног 
тренутка нису прешли адми-
нистративну линију са Косо-
вом. Објаснио је да приштин-
ске власти сваки упад на 
север Косова правдају бор-
бом против организованог 
криминала, јер, како је објас-
нио, сваки Србин који им се 
супротставља на било ком 
месту за њих је криминалац.

„Квинта ће увек то да подр-
жи и увек ће да имају леђа и у 
врло тешкој позицији смо по 
том питању, да будем сасвим 
отворен. За нас је то „луз-
луз“ ситуација, када сте сате-
рани у ћошак и када немате 
више где, ја сам то рекао и 
Јенсу Столтенбергу и свима 
другима, немојте да очекује-
те од Срба да уживају и да 
им је много лепо“, поручио је 
председник Вучић.

Навео је да су на Косову 
пристигле нове генерације 
младих људи, који неће да 
трпе терор и који не дожи-
вљавају ту територију као 
независну државу, као што је 
доживљавају 22 од 27 земаља 
ЕУ, већ као територију Србије, 
што је у складу са Резолуцијом 
1244 и Међународним јавним 
правом. Поручио је да има 
много проблема по питању 
Косова, али да је за Србију 
важно да, уз помоћ КФОР-а, 
сачува мир и стабилност.

„Надам се да ће бити до-
вољно памети да компромис-
ним решењима дођемо до 
неког договора“, закључио је 
председник Вучић.

НаСТаВаК раЗГОВОра ИЗмЕђУ БЕОГрада И ПрИшТИНЕ

За СрБИјУ СУ мИр И СТаБИлНОСТ 
Од ПрЕСУдНОГ ЗНачаја

БрИСЕл

СаСтанак предСедника Србије 
алекСандра Вучића Са ВиСоким 

предСтаВником еу за Спољне поСлоВе 
и безбедноСну политику ек Жозепом 

борељом

... Са генералним Секретаром нато јенСом 
Столтенбергом

... Са Специјалним предСтаВником еу 
за дијалог београда и приштине 

мироСлаВом лајчаком

... Са замеником помоћника дрЖаВног 
Секретара Сад габријелом еСкобаром

На Тргу слободе у Новом 
Саду одржана је држав-

на манифестација посвећена 
сећању на све страдале и 
прогнане Србе, поводом 27. 
годишњице хрватске војно-
полицијске акције „Олуја“. 
Парастос жртвама те акције 
служио је патријарх Порфи-
рије, а присутнима су се об-
ратили председник Србије 
Александар Вучић и српски 
члан Председништва БиХ 
Милорад Додик.

Акција „Олуја“ је почела 4. 
августа 1995. године офан-
зивом хрватске војске и по-
лиције и јединица Хрватског 
већа одбране на подручју 
тадашње Републике Српс-
ке Крајине. Своје домове 
напустило је 250.000 Срба, 
страдала је 1.881 особа, док 
се, према подацима докумен-
тацио-информационог цен-
тра „Веритас“, 654 особе и 
даље воде као нестале. Они 
који су се вратили у своје 
домове у Хрватској кажу да 
обнова кућа траје дуго и да 
су помоћ добили углавном 
од невладиних организација. 
Председник Вучић подсетио 
је да држава већ девету го-
дину на овакав начин обеле-
жава погром и највеће етнич-

ко чишћење једног народа.
„Два су разлога што смо 

овде. Први због убијених и 
прогнаних, други да бисмо 
се сећали. Годинама у Србији 
као да није било сведока 
злочина над Србима. Тиме 

смо и сами бацили камен на 
најтужнију колону у нашој 
историји. За то време забо-
рава, Србија је пропадала“, 
рекао је он.

„Свакодневно нападају 
Србију и никада није доста, 

колико год да ћутимо, не ћу-
тимо довољно, колико год 
да молимо, никад не клечи-
мо довољно. Колико год да 
признамо друге жртве, ни-
када није довољно“, рекао 
је председник Вучић и додао 
да хоћемо мир по сваку цену.

Српски члан Председни-
штва БиХ оценио је да није 
било једног човека - пред-
седника Србије Александра 
Вучића - заборав на страдале 
у „Олуји“ био би епски.

„Полако се опорављамо 
свесни да само окупљени, је-
динствени можемо да опста-
немо. Нисам рођен у Србији, 
али моја земља је Србија, 
моја земља је Република Срп-
ска. Мораће да дође наше је-
динство. Да видимо Србију и 
РС, да одбранимо српски на-
род“, поручио је Додик.

Почетку извођења мера 
заштите на објекту Цен-

тралне куле Меморијалног 
центра „Старо сајмиште“ 
присуствовао је председник 
Александар Вучић, заједно 
са патријархом СПЦ Пор-
фиријем, бројним државним 
званичницима и верским 
поглаварима. У овом објек-
ту је током Другог светског 
рата, у два нацистичка лого-
ра, страдало више од 6.500 
Јевреја, око 10.000 Срба и 
више стотина Рома.

Пре две године донет 
је Закон о Меморијалном 
центру „Старо сајмиште“, 
који је основан као устано-
ва културе ради неговања 

сећања на жртве нацистич-
ког концентрационог логора 
на некадашњем Београдском 
сајмишту, Јеврејског логора 
Земун, Прихватног логора 

Земун, као и Јеврејског про-
лазног логора Београд - То-
повске шупе.

„Велико хвала онима који 
су са нама а преживели су 

најтеже злочине током Дру-
гог светског рата и да кажем 
једно велико извини и изви-
ните што готово осамдесет 
година нисмо водили рачу-
на о својој прошлости, нити 
смо бринули о својој будућ-
ности“, поручио је председ-
ник Вучић, и додао:

„Изградњом модерног ме-
моријала, свако ко прође ову-
да знаће шта се овде десило. 
Овде ћемо кроз документа, 
фотографије, филмове, пре-
зентовати сурове чињенице, 
како се неко копиле не би 
дигло да каже како се овако 
нешто никада није догодило, 
и како је овако нешто само 
мит. Велика част је бити пред-
седник Србије која је почела 
да се сећа и да памти“.

СрБИја јЕ ПОчЕла да СЕ СЕћа И да ПамТИСТАРО САЈМИШТЕ

ОБЕлЕжаВањЕ 27 ГОдИНа Од „ОлУјЕ”

да НИјЕ БИлО ВУчИћа, ЗаБОраВ СТрадалИх БИО БИ ЕПСКИ

НОВИ Сад

БЕОГрад
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Узваничној тродневној 
посети Србији боравио 
је шеф египатске држа-

ве Абдел Фатах ел Сиси, који 
је са председником Србије 
Александром Вучићем разго-
варао о јачању сарадње, ин-
вестицијама и трговини из-
међу две земље, које негују 
пријатељске односе још од 
времена оснивања Покрета 
несврстаних. Потписан је низ 
билатералних споразума и 
меморандума о разумевању, 
а два председника посету су 
назвала историјском и наја-
вили убрзан развој сарадње 
две земље на свим нивоима.

Председници Вучић и Ел 
Сиси обишли су изложбу 
Државног архива Србије и 
Архива Југославије на којој 
су представљена документа 
која сведоче о дипломатским 
односима од 1906. године до 
посете председника Египта 
Хоснија Мубарака СФРЈ.

Такође, на Српско-египат-
ском пословном форуму до-
говорено је да најкасније до 
краја године буде потписан 
споразум о слободној трго-

вини између Србије и Египта. 
Председник Вучић поручио 
је египатским инвеститорима 
да су добродошли у Србију и 
пожелео привредницима обе 
земље много нових фабрика, 
заједничких пословних по-
духвата и успеха.

Председник Ел Сиси рекао 
је да му је част што је први 
пут у Србији и захвалио се 
на гостопримству. Поручио 
је да Египат ради на осавре-
мењивању сарадње са раз-
ним државама, а да је Србија 
веома успешна држава, која 
има бројне потенцијале.

„Имамо велики програм 
који радимо у сфери пољопри-
вреде, хоћемо да повећамо 
производњу. За продубљи-
вање економске сарадње биће 
од велике користи споразум о 
обостраном укидању царине 
на робу, односно о слободној 
трговини“, поручио је пред-
седник Ел Сиси.

„Као што српски народ 
воли Египат, како је рекао 
председник Вучић, тако и 
египатски народ воли срп-
ски народ. Ви сте увек до-
бродошли у своју другу до-
мовину“, рекао је египатски 
председник и открио да је са 
председником Вучићем раз-
говарао о политици, науци, 
бизнису, поготову о инвес-
тицијама и размени искуства 
у пољопривреди.

Председник Александар 
Вучић рекао је да му је вели-
ка част што Србија има при-
лику, после готово четири 
деценије, да угости египат-
ског председника.

„Ова посета за нас има ис-
торијски карактер. Неретко 
волимо да нешто назовемо 
историјским, али сам сигуран 
да ће нам продубљивање од-
носа много донети у будућ-
ности. Уверен сам да су наши 
данашњи разговори пружили 

снажан импулс који ће се ви-
дети у међународној арени 
и у најконкретнијим економ-
ским областима и пројектима 
које ћемо радити заједно. Си-
гуран сам да ћемо установи-
ти добру сарадњу у продаји 
житарица Египту. Добили смо 
сертификате за пшеницу и 
јабуку, надамо се и за говеђе 
месо“, казао је Вучић.

Он је, такође, поручио да 
Србија и Египат у области 
војнотехничке сарадње имају 
много тога да понуде једни 
другима и направе зајед-
ничка предузећа. Навео је и 
да је директна авио-линија, 
због ковида, морала да буде 
прекинута, али да би требало 
да се поново успостави авио-
линија Београд–Каиро.

Током посете председника 
Ел Сисија и делегације Егип-
та, потписано је 15 билате-
ралних споразума и меморан-
дума о сарадњи, а најважнији 
споразум је о стратешкој 
сарадњи који је, заправо, 
кровни споразум између две 
државе и гарантује одређени 
степен привилегованог поло-
жаја и једне и друге државе 
у сарадњи, и омогућава да 
се сва питања решавају без 
уобичајених формалности. 
Председник Вучић уручио је 
председнику Сисију орден за 
изузетне заслуге у развијању 
пријатељских односа између 
Републике Србије и Арапске 
Републике Египат.

Премијер Шпаније Пе-
дро Санчез боравио 
је у дводневној зва-

ничној посети Србији, где га 
је угостио председник Алек-
сандар Вучић, приредивши 
му свечани дочек испред Па-
лате „Србија“.

Премијер Санчез поручио 
је, том приликом, да је Србија 
део Европе и да у Шпанији 
има пријатеља који ће јој по-
моћи да постане део Европ-
ске уније, док је председник 
Вучић истакао да је Шпанија 
искрени пријатељ Србије, је-
дан од највећих у свету.

„Немојте да сумњате да ће 
Шпанија увек бити ту уз вас. 
Имаћете нашу подршку да 
постанете чланица Европс-
ке уније. Политички односи 

Шпаније и Србије су фантас-
тични, а трговински и еко-
номски односи две државе 
требало би да дођу на исти 
такав ниво. Трговинска раз-
мена је прилично појачана 
у протеклих пет година, али 
треба и даље да расте и то ће 
бити у интересу Шпаније и 
Србије“, рекао је Санчез.

Нагласио је да су Шпанија 
и Србија одавно пријатељи 
које повезује потреба да се 
поштује међународно право 
и територијални интегритет 
и суверенитет две земље. Та-
кође, захвалио се Александру 
Вучићу и Влади Србије на 
пријему и најавио да ће прене-
ти поздраве шпанском краљу.

Председник Вучић је, на 
заједничкој конференцији за 
медије, поручио да је Шпа-
нија искрени пријатељ Ср-

бије и најавио одржавање 
бизнис форума у Београду, 
на који ће доћи шпански биз-
нисмени.

„Разговарали смо и о ев-
ропском путу Србије, зах-
валан сам на континуираној 
подршци, без прављења и 
тражења длаке у јајету и до-
датних услова. Шпанија је 

искрени пријатељ и подржа-
ва Србију, то смо осетили и 
у Бриселу“, истакао је пред-
седник Вучић и нагласио 
да ће Србија наставити да 
купује војну опрему од Шпа-
није, пошто је већ набавила 
два шпанска транспортна 
авиона.

„Отворићемо и заврши-
ти прављење свих генерал-
них споразума, важних за 
инфраструктурне радове и 
улагање у енергетику, како 

бисмо постигли најбоље мо-
гуће резултате“, поручио је 
Вучић, навео је и да са саго-
ворником разговарао и о От-
вореном Балкану и подршци 
Шпаније дијалогу Београда 
и Приштине под покрови-
тељством ЕУ.

Председник Вучић замо-
лио је председника Владе 

Шпаније Санчеза да још јед-
ном пренесе молбу шпан-
ском краљу Филипу Шестом 
да посети Србију, наводећи 
да би то била част за нашу 
земљу. Након разговора 
председника и премијера, 
одржан је и пленарни саста-
нак двеју делегација, а затим 
је за госта приређена вечера, 
током које је певачица Јеле-
на Томашевић отпевала не-
колико песама на шпанском 
језику.

ПрЕдСЕдНИК ЕГИПТа аБдЕл ФаТах Ел СИСИ У БЕОГрадУ

УСКОрО СПОраЗУм О СлОБОдНОј 
ТрГОВИНИ Са ЕГИПТОм

БЕОГрад

ПрЕмИјЕр шПаНИјЕ ПЕдрО СаНчЕЗ ПОСЕТИО СрБИјУ И ПОрУчИО:

ИМАТЕ НАШУ пОДРШКУ 
ДА пОСТАНЕТЕ ЧЛАНИцА ЕУ

предСедник Вучић био је домаћин египатСком колеги ел СиСију у београду

премијер шпаније педро Санчез и предСедник Србије алекСандар Вучић
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Посетом породичне 
фирме за производњу 
садница, откуп и 

прераду јагодичастог воћа 
„Флорива“ код Ивањице, 

председник Србије Алексан-
дар Вучић започео је посету 
Моравичком округу.

Председника су дочекали 
власници фирме и запосле-

ни, министри Бранислав Не-
димовић и Томислав Моми-
ровић, председник Општине 
Ивањица Момчило Митро-
вић, председник Асоцијације 

малинара Србије Добривоје 
Радовић...

Радовић је председнику 
уручио и захвалницу за раз-
вој малинарства у Србији и 

ОБИлаЗаК 
мОраВИчКОГ ОКрУГа УлаГаћЕмО У ПУТЕВЕ И У ТУрИЗам На ГОлИјИ

Иако су се многи проти-
вили и говорили лажи 
о Београду на води, да-

нас тај пројекат подржава 75 
одсто грађана, рекао је пред-
седник Србије Александар 
Вучић.

Он је приликом обиласка 
радова на Кули Београд по-
ручио да Београђани виде 
како се мења и напредује 
њихов град. Иако тренут-
но на Кули ради чак 2.500 
радника, председник Ву-
чић објаснио је да ће бити 
потребно увозити радни-
ке.

„Када сам то рекао 
2015-2016. године, сви 
су се смејали, а данас 
имамо уговоре са вла-
дама других земаља да 
увеземо њихове рад-
нике и дамо им овде 
трајне радне дозволе“, 
истакао је председник, додајући да 
је из тог разлога значајан пројекат 
Отворени Балкан.

Председник Србије рекао је да 
су грађани задовољни и захвалио 

се онима који то признају, а да 
често шетајући Београдом на води 
има прилике да види и своје по-
литичке противнике који уживају 
тамо.

„На путу успеха увек стоји много 

препрека које морате да савлада-
те“, поручио је председник прили-
ком обиласка радова, у друштву 
министра Синише Малог и градо-
начелника Београда Александра 
Шапића.

СпАЈАњЕ МОСТА пРЕКО 
САВЕ КОД ШАпцА

Председник Ср-
бије Александар 
Вучић посетио је 

Шабац, где је присуство-
вао спајању моста преко 
Саве, у оквиру проје-
кта изградње ауто-пу-
та Рума - Шабац и брзе 
саобраћајнице Шабац - 
Лозница.

Дужина моста је 1,33 
километара, а фундиран 

је на 371 шипу, са укуп-
но 45 наглавних греда и 
47 стубова. Главни рас-
пон на основу димензија 
пловидбеног пута износи 
155 метара. Мост је део 
ауто-пута Рума - Шабац 
дужине 21 километар, 
чији завршетак је наја-
вљен за половину сле-
деће године. Део истог 
пројекта је изградња и 

брзе саобраћајнице Ша-
бац-Лозница дужине 54 
километра.

Укупна дужина три де-
онице које ће повезати 
сремски и мачвански ок-
руг је 77 километара, а 
процењена вредност ре-
ализације пројекта 467,5 
милиона евра. Ауто-пут 
ће имати шест трака, а 
брза саобраћајница че-

тири саобраћајне траке. 
Инвестиција је важна и 
зато што се наставља на 
будући Фрушкогорски ко-
ридор.

Деоница Рума - Шабац 
преко новог моста на Сави 
растеретиће улице села 
Кленак, Платичево, Хрт-
ковци и Јарак, а испред 
Хртковаца биће изграђен 
надвожњак с петљом.

БЕОГрад На ВОдИ даНаС 
ПОдржаВа 75% ГрађаНа

НаСТаВаК радОВа На ИЗГрадњИ шИрОм СрБИјЕ

навео да је он трећа генера-
ција која се бави пољопри-
вредом и изразио наду да ће 
то даље наставити његова и 
деца његовог брата.

„Видим да све више Ново-
сађана и Београђана купује 
на територији Рашке, Сјени-
це, људи умеју да препознају 
потенцијал“, истакао је пред-
седник говорећи о развоју 
туризма у Моравичком ок-
ругу и истакао да је најтежа 
за рад траса пута Ивањица 
- Сјеница.

„До краја године уложиће-
мо пет милиона евра у путну 
инфраструктуру Ивањице. 
Убрзано ћемо то да заврша-
вамо“, поручио је Вучић.

Он се састао у Ивањици са 
председницима општина Сје-
ница, Рашка, Ариље, Косје-
рић, Пожега и Ивањица, и 
разговарао о пројектима и 
проблемима у Моравичком 
округу. 

„Разговарали смо о свим 
битним темама, биће много 
улагања. Ускоро креће об-
нова ОШ „Рашка“. Разгова-
рали смо и о даљем јачању 
далеководних и високона-
понских мрежа, чишћењу од 
растиња. Наставићемо раз-
говоре око могуће изградње 
скијашких центара на Го-
лији. Решавамо проблеме 
гаса у добром делу у општи-
ни, што је такође важно то-

ком зиме. То су добре ствари 
које ће људи одмах моћи да 
виде. Говорили смо и о ауто-
путу, да би могло да се кре-
не са суштинским радовима, 
што јаче и што пре“, рекао је 
председник Вучић.

Посетио је, затим, и село 
Куманица, где је обишао 
домаћинство Вукашина Бо-
гдановића, породицу која 
има велики број чланова, a 
затим je на Голији најавио 
да ће држава предвидети 
средства за  изградњу скија-
лишта на тој планини, али да 
претходно мора да се развије 
путна, електро и друга ин-
фраструктура, као и да се до-
веде велики хотелски ланац. 

У близини места Одвраће-
ница присуствовао је пре-
зентацији пројекта развоја 
туризма на Голији и истакао 
да то место има велики ту-
ристички потенцијал, пошто 
има можда најлепшу приро-
ду у земљи.

„Ово може ускоро да нам 
буде туристички вредније и 
од Копаоника и Златибора. 
Могла би да се направе чак 
три скијалишта, а када буде 
био готов ауто-пут моћи ће 
да се стигне од Београда до 
Голије за само два сата. То 
скијалиште било би једно од 
малобројних у свету које се 
налази тако близу ауто-пу-
та“, рекао је председник.
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ЗаПраТИ На ИНСТаГрамУ

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

Конститутивна седница 
Народне скупштине 
Републике Србије у 13. 

сазиву, коју је сазвао пред-
седник Народне скупштине 
из претходног сазива Иви-
ца Дачић, почела је у поне-
дељак, 1. августа 2022. го-
дине.

Седницом је председа-
вао најстарији народни по-
сланик Владета Јанковић, 
а помагали су му најмлађи 
народни посланици Нико-
ла Бокан, Павле Грбовић, 
Дубравка Краљ, Јелена Бог-
дановић, као и Вељко Ода-
ловић и Срђан Смиљанић.

На седници су потврђени 
мандати свим народним по-
сланицима новог сазива, чиме 
је Народна скупштина консти-
туисана, а нови посланици по-
ложили су следећу заклетву:

„Заклињем се да ћу дуж-
ност народног посланика 
обављати предано, поште-
но, савесно и верно Уставу, 
бранити људска и мањинска 
права и грађанске слободе и 
по најбољем знању и умећу 
служити грађанима Србије, 
истини и правди“.

За председника Народне 
скупштине изабран је др 
Владимир Орлић, а предлог 
је образложио представник 
предлагача, шеф Посланичке 
групе „Александар Вучић - 
Заједно можемо све“ Милен-
ко Јованов.

„Желимо на челу парла-
мента човека који ће се во-
дити само интересима Ср-
бије, са којим ће Скупштина 

бити партнер будуће Владе“, 
рекао је Јованов и посебно 
нагласио Орлићеву толе-
рантност и импресивну био-
графију.

За потпредседнике Наро-
дне скупштине изабрани су 
народни посланици Сандра 
Божић, Божидар Делић, Уса-
ме Зукорлић, Елвира Ковач, 
Зоран Лутовац, Снежана Па-
уновић и Борко Стефановић, 

а за генералног секретара 
Срђан Смиљанић. Такође, 
изабрани су и чланови рад-
них тела и сталних парламен-
тарних делегација у међуна-
родним институцијама.

„Честитам свима на поло-
женој заклетви и започетом 
мандату. Најпре посланичкој 
групи „Александар Вучић - 
Заједно можемо све“ на пред-
логу и подршци, као и другим 

ОрлИћ На чЕлУ ПарламЕНТа, БОжИћ ПОТПрЕдСЕдНИца, 
јОВаНОВ шЕФ ПОСлаНИчКЕ ГрУПЕ

15 ПОСлаНИчКИх ГрУПа

посланичким групама са који-
ма смо у коалицији и онима 
које су ме подржале. Желим 
да захвалим свима вама који 
сте током ове дискусије изра-
зили подршку нашој држав-
ној политици. Ви који нисте 
подржавали нашу државну 
политику и који сте говори-
ли најтеже ствари на рачун 
наше политике, на шта имате 
право, желим да вам кажем 
да покушаје да на бахат на-
чин и злоупотребом нећете 
моћи никога да импресиони-

рате. Не очекујте да ћете на 
тај начин да промените вољу 
народа који су изабрали на 
демократски начин. Сви смо 
имали представнике у РИК, а 
та комисија је донела одлуку 
једногласно. Сви су тамо по-
дигли руке да су резултати 
избора потпуно легитимни. 
Боравак сваког од нас у овој 
сали показатељ је шта мисли-
мо о изборима у нашој земљи. 
Бићу председник свима, то се 
питање уопште не поставља. 
Спроводићу политику врхо-

вног команданта у његовом 
одсуству јер је најбоља“, по-
ручио је Орлић.

Нови сазив парламента 
чини 120 посланика са из-
борне листе „Александар 
Вучић - Заједно можемо 
све“, 38 са листе „Мариника 
Тепић - Уједињени за по-

беду Србије“, а 31 са листе 
„Ивица Дачић - Премијер 
Србије“. Листа „Др Милош 
Јовановић - Нада за Србију“ 
има 15 посланичких места, 
коалиција „Морамо“ 13 ман-
дата, листа „Бошко Обрадо-
вић - Српски покрет Двери 
-ПОКС - Милош Паранди-
ловић - Патриотски блок за 
обнову Краљевине Србије“ 
10 мандата, колико и листа 
„Милица Ђурђевић Стамен-
ковски - Српска странка За-
ветници“. Пет посланичких 
места припало је листи „Са-
вез војвођанских Мађара“, 
три листи „Муфтијин аманет 
- СПП - Усаме Зукорлић“, два 
коалицији „Заједно за Војво-
дину - Војвођани - Демократ-
ски савез Хрвата у Војводини 
- Заједно за Војводину“, ко-
лико и листи „СДА Санџака 
- Др Сулејман Угљанин“, док 
„Коалиција Албанаца доли-
не“ има једног посланика.

јаНКОВИћ На СТарТУ 
ЗлОУПОТрЕБИО ПОЗИцИјУ

Посланичку групу „Алек-
сандар Вучић - Заједно мо-
жемо све“ водиће Миленко 
Јованов, док ће његова за-
меница бити Марина Рагуш.

Групу „Ивица Дачић – 
СПС“ водиће Ивица Дачић, 
а мењаће га Ђорђе Милиће-
вић.

Групу „Уједињени - ССП, 
ПСГ, Синдикат Слога, ПЖ“ 
водиће Мариника Тепић, а 
њен заменик ће бити Павле 
Грбовић.

Шеф посланичке групе 
„Нада - Нови ДСС – ПОКС“ 
биће Милош Јовановић, а 
његов заменик Војислав 
Михаиловић.

Посланички клуб Наро-
дне странке водиће Ми-
рослав Алексић, којег ће 
мењати Стефан Јовановић.

Милица Ђурђевић Ста-
менковски водиће посла-
ничку групу Заветници, а 
мењаће је посланик Никола 
Драгићевић.

Посланичку групу Демо-
кратске странке водиће Зо-
ран Лутовац, а његова заме-
ница биће Драгана Ракић.

Драган Марковић биће 
шеф посланика Јединствене 
Србије, а њега ће мењати 
Живота Старчевић.

Формирана је посланичка 
група „Морамо - Заједно“ 
коју ће водити Небојша Зе-

леновић, а мењаће га Алек-
сандар Јовановић.

Посланичку групу Со-
цијалдемократске партије 
Србије водиће Бранимир 
Јовановић, а мењаће га Му-
амер Бачевац.

Посланички клуб „ПУПС 
- солидарност и правда“ во-
диће Стефан Кркобабић, а 
његов заменик ће бити Ми-
лорад Хаџи Стошић.

Посланичку групу „Срп-
ски покрет Двери - патри-
отски блок“ водиће Бошко 
Обрадовић, а заменик биће 
Иван Костић.

Један клуб чиниће по-
сланици мањинских лис-
та „Заједно за Војводину“, 
СДА Санџака и Коалиције 
Албанаца долине у оквиру 
групе „Европски региони 
- Војводина, Санџак, Пре-
шевска долина“, коју ће во-
дити Александар Оленик, а 
мењаће га Енис Имамовић.

Посланичку групу „Зеле-
но-леви клуб, Не давимо Бе-
оград, Морамо“ водиће Ра-
домир Лазовић, а мењаће га 
посланица Биљана Ђорђе-
вић.

Шеф посланичке групе 
Савеза војвођанских Мађа-
ра биће Балинт Пастор, а 
његова заменица биће Ел-
вира Ковач.

Шеф посланичке групе СНС Миленко Јова-
нов реаговао је, на конференцији за медије, на 
спорно обраћање Владете Јанковића са места 
председавајућег, наводећи да је злоупотре-
био позицију председавајућег Скупштине Ср-
бије на конститутивној седници.

„Иако смо имали неколико кругова кон-
султација и изашли у сусрет свим захтеви-
ма које су представници опозиције имали, 
као одговор добили смо злоупотребу која је 
незабележена у досадашњем раду Народне 
скупштине, кад је у питању конституисање, 

да је председавајући - који је на том месту, 
не захваљујући избору и гласовима, него 
крштеници - злоупотребио позицију и одр-
жао политички говор“, истакао је Јованов и 
додао је да постоје правила и процедуре, и 
да председавајући парламента, када жели 
да се обрати, мора да сиђе у посланичке клу-
пе и буде једнак са осталим посланицима. 
Ниједном другом посланику у том тренутку 
није био укључен микрофон, како је навео, 
јер још нису били потврђени мандати, и нико 
није могао да одговори Јанковићу.

13. СаЗИВ НарОдНЕ СКУПшТИНЕ рЕПУБлИКЕ СрБИјЕ

прВа конференција за медије поСланичке групе „алекСандар Вучић - заједно моЖемо СВе”

чеСтитке колега: Владимир орлић приликом Ступања на ноВу дуЖноСт
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ИНТЕРВЈУ

Највиши законодав-
ни орган у Србији, 
Народну скупшти-

ну, од 2. августа 2022. го-
дине, води др Владимир 
Орлић, 16. председник 
српског парламента од об-
нављања вишестраначја, 
дугогодишњи народни 
посланик и потпредсед-
ник Главног одбора СНС.   

Орлић је завршио Ма-
тематичку гимназију и 
дипломирао на Елек-
тротехничком факулте-
ту у Београду, на смеру 
за телекомуникације, 
где је стекао и звање 
доктора наука електро-
технике и рачунарства. 
Аутор је више од 80 на-
учних и стручних радова, 
техничких решења, сарад-
ник на више пројеката... 
Политиком се бави од 
2008. године, за народ-
ног посланика први пут 
је изабран 2014. године, 
а за потпредседника пар-
ламента 2020. године. На 
питање шта за њега зна-
чи избор за председника 
Народне скупштине Репу-
блике Србије, Орлић ова-
ко одговара:

- Значи посебну одго-
ворност, на првом месту. 
Прилика да се ради за 
државу и народ подразу-
мева и обавезу да се по-
каже резултат, да се без 
резерве и калкулација 
бори за политику која нам 
чува и гради Србију. За 
све нас, у Српској напред-
ној странци, такав однос 
према дужностима је ус-
постављен јасним личним 
примером нашег председ-
ника, Александра Вучића. 
Подразумева се онда да 
управо такав однос према 
послу треба да следе и по-
кажу и сви остали.  

да ли сте икада раније 
себе видели на том 
месту?
- Једна од најважнијих, 

суштинских разлика, из-

међу СНС и свих других 
странака огледа се уп-
раво у томе: да ми нис-
мо усредсређени на „за-
мишљање себе“ на неком 
месту, већ на борбу за 
резултат, постављене 
циљеве и политику коју 
спроводимо. Они који су 
некад мислили, пре свега, 
на себе уместо на обавезу 
да нешто ураде за народ, 
земљу су нам већ једном 
уништили, а своје стран-
ке претворили у приватна 
предузећа. Са разлогом 
су зато остали упамћени 
као симбол најгоре про-
шлости, у коју се више 
никоме не враћа. Српска 
напредна странка је дала 
обећање да у тако нешто 
неће да се претвори ни-
када, да дозволи чак ни 
да заличи на некадашње 
„жуто предузеће“. И то 
обећање дато народу си-
гурно ћемо да испунимо. 
Зато увек гледамо у бу-
дућност и за њу радимо: 
свакога дана и на сваком 
месту. И видимо, као што 
види и Србија: да само 
тада заиста и побеђујемо.  

Какву атмосферу оче-
кујете у Народној 
скупштини током Ва-
шег председавања?
- Од оних који никада 

нису умели да поштују др-
жаву и њене институције, 
који свакодневно вређају 
и потцењују сопствени на-
род и чији је једини текст 
увек само бујица лажи, 
претњи и увреда на рачун 
Александра Вучића и СНС 
– не очекујем баш ништа. 
Ко је једном Скупшти-
ну палио, пљачкао или 
разбијао – показао је већ 
свој однос према њој, као 
и према народу ком та 
Скупштина припада. Од 
таквих, ипак, не зависи 
више ништа. Скупштин-
ску већину, вољом наро-
да, чине и данас озбиљни 

људи, који су показали да 
умеју да брину о Србији 
и чувају достојанство др-
жавних институција. По-
беда листе „Александар 
Вучић - Заједно можемо 
све“ и доминантна уло-
га у Народној скупштини 
посланичке групе, која са 
поносом носи управо то 
име, снажна су гаранција 
да ћемо и у овом сази-
ву да радимо одговорно, 
достојанствено и успеш-
но. То агресивна мањина 
не може да спречи. 

Најстарији народни 
посланик је већ првог 
дана заседaња злоу-
потребио своју пози-
цију. да ли верујете да 
ће ово заседање бити 
обележено инциден-
тима?
- Злоупотреба јесте 

била срамна, за оног ко је 
извршио и за оне који су 
јој аплаудирали. И гово-
ри само о њима. Оно што 
је, ипак, било још много 
срамније – јесу том при-
ликом изречене клевете 
на рачун државе и увреде 
на рачун народа. О каквој 
„неслободи“ државе и из-
бора говоре они који су 
оберучке дочепали ман-
дате и привилегије на ос-
нову тих избора? Са којим 
правом народ проглашава 
„незналицама“ умишље-
на, самопроглашена „ели-
та“, напросто увређена 
јер људи неће да гласају 
за њих? Такви ништа не 
разумеју, мисле да је „ин-
цидент“ то што су отера-
ни са власти, а не виде да 
годинама само тону све 
дубље. Сва њихова међу-
собна препуцавања, псов-
ке којима се часте и оти-
мање око столица на које 
ће да седну су само њихо-
ва ствар, али воља народа 
је светиња и то ће морати 
да науче да поштују.   

Како коментарише-
те то што је Ваша не-
давна изјава да ћете 
у НСрС спроводити 
политику председни-
ка александра Вучића 
изазвала бурну реак-
цију дела опозиције?
- Као доказ трагичне 

политичке недораслости 
и одсуства сваког доди-
ра са реалношћу. Неће 
сигурно у Скупштини да 
се води политика Виоле 
фон Крамон или тајкуна 
на привременом раду у 
политици, некаквих „ути-
цајних твитераша“, про-
фесионалних квази-де-
сничара спремних да се 
у сваком тренутку ухвате 
под руку са заговорници-
ма независног „Косова“ 
зарад мало власти, или 
било кога другог ко муку 
мучи да прескочи чак и 
овај смањени цензус, ка-
кав имамо данас. Не, во-
диће се политика за коју 
је народ гласао. Више од 
2,2 милиона грађана ове 
земље је својим гласом на 
председничким избори-
ма непосредно одлучило 
да то буде управо поли-
тика Александра Вучића 
– што је троструко више 
гласова од првог наред-
ног резултата. Толико 
убедљиво тријумфовала 
је и листа која је носила 
име Александра Вучића 
на парламентарним избо-
рима – троструко у одно-
су на резултат оних дру-
гопласираних. Наш народ 
је тиме јасно поручио: да 
баш ту и такву политику 
жели - у Председништву, 
као и у Народној скупш-
тини. Немогуће је да ту 
поруку нисте чули, или 
да је не разумете. Може-
те само да се претварате, 
лажете себе, што је већ 
бесмислено понашање и 
живот у виртуелном све-
ту, Србија је, ипак, нешто 
сасвим друго. 

Каква времена су пред 
Србијом? Какве закон-
ске новине можемо да 
очекујемо?
- Време пред нама је 

пуно изазова. Проблеми 
који тресу целу Европу, 
буквално мењају свет из 
корена, изазивају неми-
новно последице свуда. 
Ипак, Србија је показа-
ла да уме да се бори и у 
најтежим околностима. 
Не само данас, када се са 
инфлацијом боримо ус-
пешније него 12 држава 
чланица ЕУ: још од попла-
ва, мигрантске кризе, су-
коба у Украјини, ковида 

- све време смо успевали 
да сачувамо државу и на-
род, не одустајући ни од 
једног великог циља који 
смо поставили. И дос-
тизали смо их, један за 
другим: кроз нове инвес-
тиције и радна места, зна-
чајно веће плате и пензије 
свима, 250 фабрика које 
је лично отворио пред-
седник Александар Вучић 
претходних година, ауто-
путеве и модерну желез-
ницу, на које смо чекали 
деценијама, нове болнице 
и клиничке центре, кроз 
КЦС и Дедиње 2, најбољу 
медицинску опрему, нове 
развојне институте и тех-

нолошке паркове у који-
ма наша деца сада имају 
шансу за коју не морају 
да одлазе у свет... Мно-
го је тога лице Србије у 
потпуности променило, а 
што смо изборили у најте-
же време. Када говоримо 
о резултатима политике 
Александра Вучића и СНС 
- управо о тој промени је 
реч. И борићемо се даље 
за њу, јачаћемо Србију 
и кроз законодавну ак-
тивност. Између осталог, 
очекују нас закони којима, 
након успешне промене 
Устава, учвршћујемо неза-
висност правосуђа у прак-
си, чиме обезбеђујемо да 

се више никада не поно-
ви срамна „реформа“ из 
2009. којом нам је бивши 
режим уништио државу. 
Не дамо да оно што смо 
тешком муком ових годи-
на за Србију изградили – 
нико више, никада више, 
уништава или отима.   

Како бисте волели да 
будете запамћени у 
српској политици?
- Као и свако ко у срцу 

носи нашу Странку и по-
литику за коју се боримо 
- по резултатима које је та 
политика обезбедила за 
Србију. Ми, у Српској на-
предној странци, то добро 
знамо: прилика да учест-
вујете у историјским про-
менама за отаџбину и пру-
жите допринос борби коју 
лично предводи председ-
ник Александар Вучић, 
представља велику част 
и посебну одговорност. 
И зато је понос свих нас, 
који сложно радимо за 
своју државу и народ увек 
заједнички, јер учествује-
мо у важним победама за 
Србију. Исто ће вам рећи 
свако у СНС, без разли-
ке: и ко се за ту политику 
бори у локалној скупшти-
ни, у градској управи, на-
шој Народној скупштини 
или Влади Србије... Једна-
ко као и огроман број пос-
већених и пожртвованих 
људи, који под обележји-
ма наше Странке и нашом 
тробојком свакога дана за 
ту политику вредно раде 
у свом месном одбору или 
разговарају са људима на 
страначком штанду. Свако 
ту даје свој, важан допри-
нос, нашим заједничким 
победама. Вођени љуба-
вљу за Србију и решени 
да увек будемо достојни 
имена председника Алек-
сандра Вучића, исписује-
мо странице историје које 
ће памтити и генерације 
које долазе.

ВладИмИр ОрлИћ, 
председник Народне скупштине Србије

ВОђЕНИ ПОлИТИКОм ПрЕдСЕдНИКа ВУчИћа, 
ИСПИСУјЕмО СТраНИцЕ ИСТОрИјЕ КОјЕ ћЕ СЕ ПамТИТИ
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ДРЖАВНА УПРАВА

ПОСЕТа шЕФИцЕ УНхцр-а У СрБИјИ

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ПОдршКа УН рЕФОрмама 
У ЕНЕрГЕТСКОм СЕКТОрУ

Министарка Зо-
рана Михајловић и 
стална координа-
торка УН у Србији 
Франсоаз Жакоб 
разговарале су  о 
наставку успешне 
сарадње у енергет-
ском сектору, са 
фокусом на зеленој 

транзицији, енергет-
ској ефикасности и 
смањењу енергет-
ског сиромаштва. На 
састанку је било речи 
и о представљању 
резултата Србије на 
предстојећој конфе-
ренцији о климат-
ским променама.

КУЛТУРА

јачањЕ СарадњЕ Са ЕГИПТОм
Министарка Маја 

Гојковић и министар 
спољних послова 
Египта Самих Шукри 
потписали су Програм 
сарадње у области 
културе и Меморан-
дум о разумевању 
између Филмског цен-
тра Србије и Египат-
ског филмског центра. 

Потписивање Програ-
ма сарадње, како је 
речено, важан је облик 
развијања сарадње из-
међу две земље у обла-
сти музике, позоришта, 
визуелних уметности, 
културног наслеђа, 
књижевности, изда-
вачке делатности и ки-
нематографије.

Mинистарка Ма-
рија Обрадовић 
примила је у оп-
роштајну посету 
шефицу Представ-
ништва УНХЦР-а у 
Србији, Франческу 
Бонели. Обрадовић 
и Бонели изрази-
ле су задовољство 
због сарадње из-

међу МДУЛС-а и 
УНХЦР-а, посебно у 
области решавања 
питања тзв. правно 
невидљивих лица и 
активности које су 
заједнички спрове-
дене како би се омо-
гућило остваривање 
права уписа у матич-
ну књигу рођених.

ФИНАНСИЈЕ

СаСТаНаК Са ЕмаНУЕлОм 
жИОФрЕОм

Министар Синиша 
Мали састао се са 
шефом Делегације 
ЕУ у Србији, амба-
садором Емануелом 
Жиофреом, са којим 
је разговарао о еко-
номској ситуацији 
изазваној глобал-
ним дешавањима и о 
спровођењу важних 
капиталних пројеката. Раз-
говарали су о стратешким 
пројектима у области инфра-

структуре за које је 
ЕУ показала заин-
тересованост да их 
финансијски подр-
жи. Мали је истакао 
да је Министарство 
финансија успешно 
спровело увођење 
нове е-фискали-
зације, затим нове 
е-фактуре, као и 

пројекат „Искра“, који је цен-
трализовао обрачун зарада у 
јавном сектору.

ЕКОЛОГИЈА

ИЗГрадња ТраНСФЕр СТаНИцЕ
Министарка Ире-

на Вујовић обишла 
је радове на из-
градњи трансфер 
станице са ре-
циклажним дво-
риштем у Петровцу 
на Млави, који ће 
унапредити систем 
управљања отпа-

дом и квалитет жи-
вота грађана у овом 
делу Србије. Ми-
нистарка је истакла 
да је крајњи циљ из-
градња регионалног 
рециклажног центра 
у Пожаревцу, за који 
се тренутно раде 
пројекти.

ОБЕлЕжаВања 30 ГОдИНа 
КОНСТИТУЕНцЕ шВајцарСКЕ У ммФ-у

ПОЉОПРИВРЕДА

ПрВИ ПУТ ПОСлЕ ТИТа, СрПСКа 
храНа У СаУдИјСКОј араБИјИ

Министар Бра-
нислав Недимо-
вић састао се са 
представницима 
Управе за храну и 
лекове Саудијске 
Арабије који су 
га обавестили да 
је Србија ставље-
на на листу одо-
брених извозни-
ка хране у ту земљу. После 
више од 40 година, млеко 

и млечни производи, 
воће и поврће могу 
несметано да се из-
возе, а очекују се до-
зволе за овчије и го-
веђе месо. „Вредност 
размене у претходној 
години била је девет 
милиона долара, а 
за само шест месеци 
2022. износи шест ми-

лиона долара“, поручио је 
Недимовић.

Гувернер Јоргованка Табаковић 
учествовала је на састанци-

ма Конституенце Швајцарске у 
Међународном монетарном фон-
ду и Групацији Светске банке, у 
оквиру обележавања 30 година 
заједничког рада Конституенце. 
Она је говорила о неопходности 

координисаног деловања на гло-
балном нивоу и очувању пове-
рења у носиоце политика. „Србија 
ће остати важан фактор регио-
налне повезаности кроз бројне 
иницијативе које смо покренули, 
попут Отвореног Балкана“, рекла 
је Табаковић.

ПрОГрам „Carta SerbiCa” 
ОлаКшаВа ПОВраТаК У дОмОВИНУ

Председница Владе 
Ана Брнабић уручила 

је држављанину САД срп-
ског порекла Александру 
Зуровцу, који се са поро-
дицом вратио у Србију у 
оквиру програма „Carta 

Serbica”, захвалницу и 
пожелела добродошлицу. 
Објаснила је да страни 
држављани српског по-
рекла, који су рођени у 
дијаспори или су због од-
ређених околности оти-

шли из Србије и одрекли 
се српског држављанства, 
кроз поменути програм 
могу да добију боравишну 
дозволу на годину дана 
и да аплицирају за држа-
вљанство.

ЗДРАВЉЕ

ОБИлаЗаК ПОВрЕђЕНИх У 
СаОБраћајНОј НЕСрЕћИ У БУГарСКОј

Министар Злати-
бор Лончар обишао 
је у месту Стара За-
гора повређене у са-
обраћајној несрећи 
српског аутобуса у 
Бугарској. Лончар 
је посетио болни-
цу „Стојан Кирко-

вић“, заједно са 
бугарским колегом 
Асеном Меџијевим, 
којем се, као и свим 
бугарским здрав-
ственим радницима, 
захвалио на збриња-
вању повређених из 
аутобуса.

ОДБРАНА

ВОјНО ЗдраВСТВО јачЕ За 
53 НОВОЗаПОСлЕНa мЕдИцИНара
Министар Небој-

ша Стефановић при-
суствовао је обележа-
вању 183-годишњице 
оснивања војне сани-
тетске службе на Вој-
номедицинској акаде-
мији, где су уручена 
решења о пријему у 
стални радни однос 
за 53 новозапосленa. 

Стефановић је иста-
као да су Војноме-
дицинска академија 
и Управа за војно 
здравство симбол, 
не само Министар-
ства одбране и наше 
војске, већ и један 
од важних симбола 
здравства Србије.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕУ ОдОБрИла СрБИјИ 223,7 
мИлИОНа ЕВра За СЕдам ПрОјЕКаТа

Министар Јадранка 
Јоксимовић саопшти-
ла је да је Европска 
унијa одобрила Ср-
бији бесповратна 
средства од 223,615 
милиона евра за ин-
вестирање у седам 
пројеката, од којих су 
три у сектору транс-
порта, два у области 
енергетике и по један у секто-

рима дигиталне и со-
цијалне инфраструк-
туре. „Сви пројекти 
конципирани су тако 
да допринесу расту 
инвестиција у Србији 
и да продубе укупну 
трговинску и економ-
ску сарадњу са регио-
ном Западног Балкана 
и са ЕУ “, изјавила је 

Јоксимовић.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ИНаУГУрацИја НОВОГ 
ПрЕдСЕдНИКа КОлУмБИјЕ

Министар Никола 
Селаковић присуство-
вао је инаугурацији 
новог председника 
Колумбије Густава 
Франсиска Петра Уре-
ге. Новом  председ-
нику пренео је чес-
титке председника 
Александра Вучића, а 
он је, како је навео ми-
нистар, изразио жељу да 

се што скорије срет-
не са председником 
Србије. „Била је ово 
прилика да са онима 
који нас подржавају 
афирмишемо наш став 
по питању КиМ, али и 
да оне друге упозна-
мо са аргументима и 
изразимо спремност 
за развој сарадње“, 

рекао је Селаковић.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

СрПСКа жЕлЕЗНИца На дОБрОм 
КОлОСЕКУ

„Очекујемо да ће 
Србијавоз у овој го-
дини превести око 5,5 
милиона путника, што 
је дупло више него 
претходне године и 
најбољи је показатељ 
да грађани имају све 
више поверења у же-
лезницу“, изјавио је 
министар Томислав 
Момировић. Како је рекао, ту 

није реч само о прузи 
Београд - Нови Сад, 
већ почиње изградња 
деонице од Београда 
до Ниша, а Крагујевац 
добија бољу конек-
цију са Коридором 10. 
Такође, завршава се 
израда документације 
за наставак изградње 
пруге од Ваљева ка 

Пријепољу.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

СрПСКИ НарОд УВЕК На СТраНИ 
СлОБОдЕ И ПраВдЕ

Изасланик пред-
седника Србије, ми-
нистарка Дарија Ки-
сић, присуствовала 
је у Дрвару обележа-
вању Дана општине 
и 81. годишњице 
устанка народа БиХ 
против фашизма, 
поручивши да је срп-
ски  народ поднео 
велику жртву за слободу и 

мир, највеће вреднос-
ти човечанства. „Мир, 
слобода, правда, до-
бросуседски односи, 
јесу идеали уз које 
чврсто стојимо и ис-
товремено се са по-
носом и поштовањем 
сећамо свих који су 
животе дали за сло-
боду у којој живимо“, 

истакла је Кисић.
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Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је при-

казу новопроизведеног на-
оружања и војне опреме из 
домаће наменске индустрије 
за потребе Војске Србије, на 
Војној Академији. Том прили-
ком, поручио је да ће Србија 
да чува своју војну неутрал-
ност и да ће сама да снажи 
своју војску.

„Поносан сам на ово што 

смо видели. Ово је оруђе 
које улази у војску Србије. 
Ових шест „нора“ које сте 
видели, хаубица, дванаест 
„лазара 3“, све што сте ви-
дели улази у састав наше 
војске. Ми смо ово произве-
ли, нисмо купили. Све што 
можемо да произведемо, 
можемо и да продамо у року 
од три дана. Свака мина, 
свака граната, свака бомба, 
ракета, данас има 10 купа-

ца по комаду. То показује у 
ком смеру свет иде. Морамо 
да купимо делове које не 
можемо да произведемо, а 
да се ослонимо на сопстве-
ну производњу. Србија ће 
наставити са улагањем у 
домаћу производњу, што ће 
не само јачати војску наше 
земље, већ и обезбедити 
радна места и плате за наше 
људе“, поручио је председ-
ник Вучић.  

Такође, рекао је и да ће ове 
године стићи још 11 „Ербасо-
вих“ хеликоптера Х145М, а 
у МУП још два хеликоптера 
„пума“ од истог произвођа-
ча, уз један који је већ преу-
зет.

„Видели сте сада да стра-
ховито расте употреба ар-
тиљерије, ракетне артиље-
рије, дронова и, наравно, 
хеликоптера за борбене и 
спасилачке операције. За нас 

амЕрИчКИ СПЕцИјалИЗОВаНИ ПОрТал 
ОБјаВИО раНГ лИСТУ ВОјНЕ СНаГЕ 

ВОјСКа СрБИјЕ Најјача 
У рЕГИОНУ

ПрИКаЗ НОВОПрОИЗВЕдЕНОГ НаОрУжања И ВОјНЕ ОПрЕмЕ ИЗ дОмаћЕ НамЕНСКЕ ИНдУСТрИјЕ За ПОТрЕБЕ ВОјСКЕ СрБИјЕ

НАШИХ РУКУ И НАШЕ пАМЕТИ ДЕЛО

је од великог значаја да има-
мо увек и у сваком тренутку 
велики број хеликоптера, 
који је сада шест-седам пута 
већи него раније“, поручио 
је он.

Председник је рекао да 
су у последњих пет година 
у наоружање Војске Србије 
уведена 204 оклопна бор-
бена возила, а да је још 65 у 
изради, што је 46 пута више 
него што је Војска добила 

пре 2018. На приказу наору-
жања прво је обишао „нору“, 
самоходну хаубицу 155 ми-
лиметара, констатујући да 
је то наша највећа снага. 
Обишао је и борбено возило 
„лазар 3“, које је са успехом 
прошло сва испитивања. На-
длежни су му пренели и да се 
до краја године очекује нова 
верзија „милоша“, који ће 
бити дужи за метар, имаће 
бољу заштиту и моћи ће да 

прими два борца више.
Председнику су предста-

вљени и модернизовани ра-
дари, као и ФАП-ови ками-
они, последња генерација, 
који могу да „повуку“ све, од 
радара, лансирних рампи, 
укупне тежине седам тона 
терета, уз људство. Видео 
је и „пасарс“, са новом ша-
сијом, аутоматским мења-
чем, код којег су нови лансе-
ри ракета. Представљене су 

му и беспилотне летилице 
„пегаз“, које су опремље-
не бомбама, али још нису у 
употреби.

Приликом посете, војници 
су искористили прилику да 
се захвале председнику Ср-
бије на повећању плата од 
25 одсто, на шта је председ-
ник одговорио да је то била 
веома важна одлука која ће 
допринети већој попуни на-
ших јединица.

Према годишњем извештају 
америчког сајта „Глобал фајер-
пауер“, у коме се процењује 
војна снага сваке земље, Ср-
бија је најмоћнија у региону, а 
у свету се налази на 61. месту. 
На врху листе 142 анализира-
не земље су Сједињене Аме-
ричке Државе, Русија и Кина.

Портал „Глобал фајерпау-
ер“, осим што анализира коли-
ко једна земља броји војника 
и колико улаже у систем од-
бране, анализира и структуру 
становништва, рељеф, колико 

се издваја за буџет, односно 
укупно 50 различитих параме-
тара.

У нашем комшилуку, војске 
Мађарске и Румуније највише 
су напредовале због улагања 
у одбрану. Србија је први пут 
61. на листи, бележи сајт, због 
нових набавки наоружања и 
војне опреме. Највећи помак 
направила је након набавке 
средстава и опреме у авија-
цији и противваздушној од-
брани, а најављене су и набав-
ке за јединице копнене војске.
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На брани језера Гру-
жа и око ње одржана 
је полицијска веж-

ба „Гружа 2022“, на којој је 
учествовало око 200 припа-
дника МУП-а Србије, а при-
суствовали су и председник 
Србије Александар Вучић и 
министар полиције Алексан-
дар Вулин.

Вежба је изведена у више 
етапа, од постављања уже 
и шире блокаде бране, до 
потпуног савладавања и неу-
тралисања „терориста“.

Своје знање, вештине и 

опремљеност приказали су 
снајперски тимови, ронилач-
ке екипе са десантним чамци-
ма, тимови из хеликоптера и 
алпинисти, који су извршили 
упад у отворе и просторије 
бране. Подршку је са копна 
изводила Жандармерија.

На вежби су употребљена 
борбена возила „М11“, „ла-
зар 3“, „хамери“ и „дефенде-
ри“, хеликоптери „газела“ и 
„X145 М“, борбени десантни 
чамци „зодијак“ и десантни 
чамац „премакс“.

Кроз вежбу, која је симу-

лација неутралисања теро-
риста који су заузели брану 
Гружа у селу Пајсијевићи и 
њеног ослобађања, прика-
зане су тактике и вештине 
српске полиције и садејство 
снага са копна, воде и вазду-
ха у одбрани највиталнијих 
објеката значајних за функ-
ционисање државе.

„Хвала вама који сте учест-
вовали у овој напорној и 
захтевној вежби, посебно у 
оваквим временским услови-
ма. Хвала вам што сте увек ту 
да будете уз своју земљу. Очу-

вање сигурности и безбед-
ности је од пресудног значаја. 
Ви сте важни и много вредите 
својој држави. Увек водите ра-
чуна о себи, јер сте ви важни 
и много вредите, пре свега, 
вашој породици, али такође 
сте јако битни нашој Србији“, 
рекао је председник Вучић.

По завршетку вежбе, пред-
седник Србије добио је од 
припадника Жандармерије 
три поклона - макету др-
жаве Србије са седиштима 
Жандармерије, грб и дрес на 
коме пише његово име.

ПОлИцИјСКа ВЕжБа „ГрУжа 2022“ - СИмУлацИја НЕУТралИСања ТЕрОрИСТа

хВала Вам 
шТО СТЕ 
УВЕК ТУ 
За СВОјУ 
ЗЕмљУ

Председник Србије Алек-
сандар Вучић, поводом 

25 година од успостављања 
дипломатских односа са Азер-
бејџаном, разговарао је те-
лефоном са председником те 
пријатељске земље, Илхамом 
Алијевим.

Председник Вучић и председ-
ник Алијев сагласили су се да су 

Србија и Азербејџан изградили 
добру сарадњу, унапређену до 
нивоа стратешког партнерства. 
Председник Вучић рекао је да 
је Србија снажно опредеље-
на за даље јачање односа са 
Азербејџаном, а било је речи о 
конкретним предлозима за на-
ставак сарадње, као и о бројним 
актуелним питањима од значаја 

за обе земље.
Председник Вучић позвао је 

председника Алијева да што 
пре посети нашу земљу, како 
бисмо заједничким снагама, а 
у години у којој обележавамо 
важну годишњицу у српско-
азербејџанским односима, 
дали замах сарадњи, посебно 
у областима попут енергетике 

и пољопривреде. Такође, за-
молио је председника Алијева 
за помоћ у обезбеђивању до-
вољних количина електричне 
енергије, а председник Алијев 
је изашао у сусрет тој молби 
и рекао да је Србији одобрен 
међудржавни споразум о ку-
повини струје из Азербејџана 
по повољним условима.

ТЕлЕФОНСКИ раЗГОВОр ПрЕдСЕдНИКа алЕКСаНдра ВУчИћа И ПрЕдСЕдНИКа Илхама алИјЕВа

СТрУја ИЗ аЗЕрБЕјџаНа ПО ПОВОљНИм УСлОВИма

СЕдНИца ПрЕдСЕдНИшТВа СНС

АНА БРНАБИЋ МАНДАТАР ЗА 
САСТАВ НОВЕ ВЛАДЕ

приказ СпоСобноСти припадника полиције у ВеЖби деблокаде 
бране коју Су заузели терориСти

Српска напредна стран-
ка одржала је седницу 
Председништва, након 

које се грађанима обратио 
председник Александар Ву-
чић и рекао да је најверо-
ватније да ће мандатар за 
састављање нове владе бити 

Ана Брнабић или Милош Ву-
чевић, али да му је омогуће-
но да изабере и трећу опцију, 
некога из друге странке.

„Имате у политици људе 
који су страначки и оне које 
интересују само они. До пре 
неку годину био сам изрази-
то страначки човек, јер сам 
тако научен. Провео сам у 
опозицији много година у 
некој другој странци, па онда 
у овој странци, у опозицији 

и на власти. Сада више то не 
могу да будем, не што не во-
лим странку, јер мислим да је 
СНС најоља странка, која је 
спасила Србију, али државу 
доживљавам као нешто што 
волим највише, па се трудим 
да и кроз страначке интере-
се сагледам интересе свих 
грађана“, објаснио је он.

Појаснио је да није искљу-
чена ниједна од три опције, 
али много реалније је то за 
шта је 90 одсто Председни-
штва - да буде једно од њих 
двоје. Такође, поновио је да 
ће обоје бити у новој Влади, 

да Ани Брнабић не може да 
замери ништа јер се храбро 
борила и свој посао радила 
најбоље могуће. Рекао је и 
да Милоша Вучевића дуже 
познаје и да зна колико је 
озбиљан.

Три дана после одржане се-
днице Председништва СНС, 
председник Вучић обавестио 
је грађане Србије да ће ман-
датар за састав нове Владе 
Србије бити Ана Брнабић.

„Одлука о мандатару била 
је компликована, сложена 
и унутар највеће странке у 
земљи и са коалиционим 

партнерима. Брнабић неће 
бити четири године предсе-
дница Владе, мандат ће јој 
трајати краће, до промена 
доћи ће 2024. године. Важно 
да је да она остане предсе-
дница Владе да бисмо могли 
да наставимо да решавамо 
проблеме. Поносан сам што 
имам таквог сарадника и 
што сам могао да на могуће 
најважнију функцију у земљи 
предложим жену, способну, 
образовану, марљиву, лојал-
ну Србији, у коју имам изу-
зетно поверење“, поручио је 
председник Вучић.

Председник Александар Ву-
чић одржао је у Председ-

ништву Србије, током три дана, 
консултације са представни-
цима парламентарних листа о 
будућем председнику Владе 
Републике Србије. Последњи 
су на разговору били представ-
ници листе „Александар Вучић 
– Заједно можемо све“.

„Обавестили су ме да већ 
имају већину у скупштини 
Србије, али да та већина се 
креће од 130 до 160 народ-
них посланика. Замолио сам 
их, када буду сигурни колику 
већину имају, када заврше 
своје разговоре, да ме оба-
весте о томе да бих могао, 
у складу са својим уставним 
овлашћењима, да мандат по-
верим лицу које предложи 

СНС“, рекао је председник 
Александар Вучић, након 
обављених разговора.

Оног тренутка када од СНС-
а добије име новог премијера, 
председник Вучић је рекао да 
ће одмах или најкасније у року 
од 24 сата предложити име 
мандатара који има поверење 

СНС-а. Ову изјаву потврдио 
је и потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић, 
после састанка са председни-
ком Србије, који је рекао и да о 
мандатару нису причали, а да 
о претходно о томе мора да се 
прича у странци.

„Постоји спремност да ће 

СНС разговарати са СПС-ом 
и Јединственом Србијом. То 
не значи да ће бити постиг-
нут договор, али неспорно 
да ћемо их позвати на разго-
вор. И не искључујем да ћемо 
позвати неке друге странке. 
Не говорим само о мањин-
ским“, рекао је Вучевић.

КОНСУлТацИјЕ О БУдУћОј ВладИ

предСтаВници лиСте „алекСандар Вучић – заједно моЖемо СВе“ на разгоВору Са предСедником републике

конференција за ноВинаре поСле Седнице предСедништВа СнС

ана брнабић
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије

БРИГА О ГРАЂАНИМА
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Почела je изградња саобраћајнице на 
Сандића имању са комуналном инфраструк-
туром (водовод, кишна и фекална канали-
зација и јавна расвета). У селу Гвозденовић 
почиње асфалтирање путева према крају 
Карауле и у Миловановића крају. На Видо-

вдан, у Дому културе одржана је свечана 
додела награда ученицима, наставницима и 
професорима за постигнуте изузетне резул-
тате у образовању. У Бргулама асфалтирана 
су три путна правца, а у Гвозденовићу два. 
Такође, МЗ Таково и Црвена Јабука спојене 

су асфалтним путем. У Лончанику су асфал-
тирана три путна правца и још три улице у 
Богдановици. Отворен је Авантура парк на 
Шепковцу. У школи у Врелу отпочели су 
радови на обнови учионица, замени унутра-
шњих врата и уређењу прилаза.

1. УБ

ИЗГРАДЊА САОБРАћАЈНИЦА

2. АРАНђЕЛОВАц

САКУПЉАЊЕ ПЛАСТИКЕ

Компанија „Бекамент“ обе-
лежила је 30 година посло-
вања отварањем нове фабрике 
за производњу стиродура, са 
40 радних места, а церемонији 
су присуствовали министарка 
Анђелка Атанасковић и пред-
седник Општине Бојан Радовић. 
Црвени крст уручио је признања 
вишеструким даваоцима крви. 
Отворена је манифестација 
Улица насмејаних лица. У МЗ 
Стојник организован је састанак 
са мештанима на тему развоја 
сеоског туризма. ЈКП „Букуља“ 

организовало је представу у 
парку за најмлађе суграђане, уз 
сакупљање пластичне амбала-
же. Уручене су новчане награде 
најбољим ученицима, њиховим 
наставницима и професорима. 
Министар Златибор Лончар зах-
валио се на признању за допри-
нос побољшању услова у здрав-
ству и нагласио да Аранђеловац 
има потенцијал да буде најбоља 
бања у Србији. У оквиру проје-
кта „Рециклажом за чистији 
град“, на тргу је постављен ре-
цикломат.

3. ТРСТЕНИК
ДРУЖЕЊЕ СА СУГРАЂАНИмА

4. пЕЋИНцИ

ЛЕТОВАЊЕ ЗА НАЈБОЉЕ УчЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ

Активисти ОО дружили су се 
са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“ на штанду код 
зелене пијаце. Чланови Уније 
младих и Савета за информи-
сање организовали су едукацију 
у оквиру пројекта подршке по-

родици и очувања репродукти-
вног здравља. Општина је Дому 
здравља обезбедила три сани-
тетска возила. Активисти ОО 
су на штанду код Зелене пијаце 
разговарали са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

Општина већ 
осам година бес-
платним летовањем 
награђује ученике 
који постижу нај-
боље резултате у 
учењу и у школском 
спорту, ове године 
на пут је кренуло 
55 награђених уче-
ника.

5. ЗРЕњАНИН
УСКОРО ОБИЛАЗНИЦА
Град Зрењанин добио је 

средства за организацију 
манифестације Михољски 
сусрети села у Стајићеву. 
Завршена је деоница обилаз-
нице око Зрењанина, како 
би се транзитни саобраћај 
изместио ван града. Народни 
музеј добио је нову енергет-
ски ефикасну ЛЕД расвету. 
Почела је санација фасада на 
зградама средњих школа и 
обнова бициклистичке стазе. 

Одржана је традиционална 
Видовданска академија. Ук-
лоњена је дивља депонија 
у Ботошу. Активисти МО 
Стајићево офарбали су ауто-
буска стајалишта и уредили 
центар свог места. Почела је 
реконструкција водоводне 
мреже у насељу Шумица. 
Потписани су уговори у Ми-
нистарству за бригу о селу и 
откупљено још седам кућа за 
младе брачне парове.

8. ЋУпРИЈА
УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИх 
ДЕПОНИЈА
Уз подршку републичких 

и локалних институција, 
организована је акција ук-
лањања дивљих депонија на 
четири локације. Општина је 
опремила новим дечијим мо-

билијаром простор у град-
ском парку. Поводом Видо-
вдана, одржана је свечана 
академија и додела књига 
најуспешнијим ученицима у 
порти манастира Раваница.

6. ЖАБАРИ
ПОхВАЛНИЦЕ мЛАДИм 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИмА

Одржан је састанак поводом пројекта јачања 
отпорности пољопривреде на елементарне непо-
годе. Додељене су похвалнице младим пољопри-
вредницима, а од пет добитника, имамо два млађа 
пољопривредника и три даме. Представници Жаба-
ра били су гости на снимању емисије „Прело у нашем 
сокаку“. Одржан је Видовдански сабор хармоникаша 
у Сибници и Троички сабор у Влашком Долу. Пред-
седник Општине Јован Лукић уручио је награде ђа-
цима генерације. Одржано је Четерешко прело.

7. ГОЛУБАц
УРЕЂЕЊЕ ПЛАЖА

У МЗ Винци, Доња Крушевица и Добра постављени 
су дечији паркићи, а у МЗ Двориште исечена је топола 
која је угрожавала поток и околна домаћинства. Насу-
те су и уређене градске плаже у Голупцу, а у центру је 
изграђен урбани мобилијар, уз помоћ мештана, локал-
не самоуправе и студената Архитектонског факултета 
у Београду. У току је чишћење канала у МЗ Миљевић 
и корита Тумаске реке, као и санација платоа код згра-
де Гиманзије. Одржани су турнир у малом фудбалу и 
Сајам Дунава.

улица на Сандића имању

подела „СнС информатора”

дарко глишић на терену
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10. пОЖАРЕВАц
ПОмОћ У ПОКРЕТАЊУ 
СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА

Обележена је градска слава 
Света Тројица и уручене су на-
граде заслужним појединцима и 
организацијама. Одржан је пријем 
поводом Дана полиције. Додеље-
на су средства за активне мере 
запошљавања и потписани су 
уговори о покретању сопственог 
бизниса са 25 корисника. Град је 
и трећи пут добио средства кроз 
програм немачког ГИЗ-а за ин-
клузију Рома. Такође, добио је и 
средства за стамбено збрињавање 
избеглих и интерно расељених 
лица. Потписан је уговор за из-
градњу постројења за прераду 
отпадних вода. Новчане награде 
уручене су најбољим ученицима. 
ЈКП „Комуналне службе“ набавило 
је нове смећарске камионе. Град је 
издвојио значајна средства за фи-
нансирање образовних установа.

11. РУМА
РАДОВИ У ДОБРИНЦИмА

Председница Општине Алексан-
дра Ћирић обишла је Добринце где 
су завршени радови на уређењу 
простора месне заједнице, рекон-
струкцији фискултурне сале ОШ 
„Иво Лола Рибар“ и изградњи нај-
модернијег дечијег игралишта.

12. КУЛА
ПРИЈЕмИ ЗА НАЈУСПЕШ-
НИЈЕ И НАЈЗАСЛУЖНИЈЕ

Одржана је међународна из-
ложба олдтајмера, мото сусрет 
и обележен је Светски дан заш-
тите животне средине. Ренови-

ран је информатички кабинет 
СТШ „Михајло Пупин“. Одржана 
је промоција добровољног слу-
жења војног рока, као и мани-
фестација Дани села у Крушчићу. 
Поводом дана МУП-а, председ-
ник Општине Дамјан Миљанић 
уручио је најистакнутијим по-
лицајцима захвалнице и покло-
не. Почело је санирање ударних 
рупа. Председник Миљанић уп-
риличио је пријем за чланове уп-
раве КК „Хајдук“ и за ђаке гене-

рације. Житељи Руског Крстура 
дочекали су традиционалну ре-
гату „Вода Војводине“. Миљанић 
је обишао радове на путу Сивац-
Стапар, као и реконструкцију 
дворишта школе у Руском Крсту-
ру. Почело је асфалтирање улице 
у Новој Црвенки. На изборима за 
Савет МЗ Руски Крстур убедљи-
во је победио кандидат којег 
је подржала СНС. Чланови ОО 
свакодневно помажу социјално 
угроженом становништву.

14. ГОРњИ 
МИЛАНОВАц
ПОСТАВЉАЊЕ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ мРЕЖЕ

Потписан је уговор са Министар-
ством заштите животне средине за 
уклањање 28 дивљих депонија. 
Захваљујући Министарству држав-
не управе и локалне самоуправе, 
изграђен је мини пич терен у шко-
ли у Прањанима. На иницијативу 
кошаркаша Дејана Томашевића, 
постављени су нови кошеви у ОШ 
„Таковски устанак“. Асфалтира-
не су деонице пута у МЗ Трудељ, 
Озрем, Доњи Бранетићи, Варнице, 
Горњи Бањани... Уређена је пешач-
ка стаза код ОШ „Свети Сава“. Пет 
избегличких породица добило је 
средства за куповину грађевин-
ског материјала. Реконструисана је 
улица Драгише Николића, а асфалт 
је стигао у МЗ Крива Река, Лозањ, 
Клатичево. На Руднику су отво-
рени базени. Министарка Ирена 
Вујовић, директор Канцеларије за 
јавна улагања Марко Благојевић 
и председник Општине Дејан Ко-
вачевић присуствовали су почетку 
изградње канализационе мреже на 
девет локација. Уклоњена је дивља 
депонија у Сврачковцима.

15. ЉИГ
мОДЕРАН ПЛАН РАЗВОЈА 
ГРАДА

НАЛЕД и Балкански центар за 
регулаторну реформу, уз подрш-
ку Републичког секретаријата за 
јавне политике и уз финансирање 
путем немачког ГИЗ-а, подржавају 
израду модерних планова раз-
воја за десет градова и општина, 
међу којима је и Љиг. Током јуна, 

Општину су задесиле поплаве, 
а председник Драган Лазаревић 
обилазио је критична подручја, 
док су надлежне службе радиле 
на рашчишћавању терена и оспо-
собљавању путева. Почели су са 
радом базени у Љигу и Беланови-
ци. Општина је добила средства за 
организовање Михољских сусрета 
села од Министарства за бригу о 
селу. Активисти ОО деле промо-
тивне материјале и „СНС  Инфор-
матор“.

17. ЧОКА
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти МО Чока покосили 
су зелене површине иза зграде 
у Улици маршала Тита, уредили 
простор испред страначких прос-
торија и уклонили шут и смеће 
између стамбених објеката у По-
тиској улици. Активисти МО Падеј 
уредили су центар села. Чланови 
МО Санад уредили су плажу, а 
чланови МО Црна Бара центар 

свог насеља. Чланови МО Ос-
тојићево бетонирали су стазу како 
би суграђанину олакшали кретање 
у инвалидским колицима, а члано-
ви МО Јазово уредили су центар 
села и фудбалско игралиште.

19. БРУС
ОБИЛАЗАК РАДОВА

Председница Општине др Ва-
лентина Милосављевић обишла је 
радове на реконструкцији канали-
зације, у дужини од 15 километа-
ра, као и асфалтиран пут који спаја 
Брус и Александровац.

20. СОКОБАњА
СОФТВЕРСКА ПЛАТФОРмА 
ЗА КОмУНИКАЦИЈУ СА 
ГРАЂАНИмА

Грађани Сокобање обележили 
су славу Свету Тројицу, а свечаном 
седницом и концертима обележи-
ли су и Дан општине. Општинска 
управа почиње да користи најса-

временију софтверску платформу 
за комуникацију са грађанима. 
Одборници СО усвојили су од-
луку о додели новчане помоћи за 
лечење деце оболеле од малигних 
и ретких болести. Саветник гу-
вернера Горњег Синаја из Египта, 
Валид ел Себаи, посетио је Соко-
бању и најавио сарадњу између 
две туристичке дестинације. Одр-
жан је сабор Златне руке.

22. ЗАЈЕЧАР
ПРИЈЕм ЗА хРАБРЕ 
ВАТРОГАСЦЕ

За ученике и наставнике из 
Шпаније и Италије приређен је 
пријем у салону Градске управе. 
Канцеларија за младе реализује 
онлајн саветовалиште за грађане 
којима је потребна помоћ. Градо-
начелник Бошко Ничић приредио 
је пријем за ватрогасце који су 
спасили дете. Потписан је уго-
вор о донацији Немачке развојне 
агенције и Града ради спровођења 

пројеката у туризму. Амбасадор 
Бразила Мауро Кото састао се 
са градоначелником Ничићем. 
У Звездану је одржан Сабор ко-
совских Срба Тимочке крајине. 
Организован је свечани пријем за 
најбоље основце и средњошколце, 
и одржана је Смотра фолклорних 
ансамбала Србије. Граду је уручен 
уговор за санацију и реконструк-
цију ШОСО „Јелена Мајсторовић“.

23. БЕЛА пАЛАНКА
ЗАмЕНА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

У току је реконструкција јавне 
расвете и замена најсавременијом 
лед расветом, а пројекат спроводи 
Општина заједно са Министар-
ством државне управе и локалне 
самоуправе. Председник Општине 
Горан Миљковић обишао је радо-
ве на реконструкцији базилике из 
римско-византијске епохе, која ће 
допринети унапређењу туристич-
ке понуде. Општина је одобрила 
88 стипендија за најбоље ученике 
и студенте, талентоване ученике 
и њихове менторе, а новчане на-
граде и књиге уручене су у оквиру 
обележавања Дана општине.

24. ЛАпОВО
ВАЉАК ЗА КОмУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕћЕ

Општина је обезбедила сред-
ства за куповину ваљка за кому-
нално предузеће ЈКСП „Морава“ 
за уређење путне инфраструктуре. 
Уз помоћ Општине, ово предузеће 
отворило је шалтер у управној 
згради, на којем се на једном мес-
ту могу добити све информације 

21. НЕГОТИН
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИВНИЦА

9. KРУШЕВАц

НОВИ АЕРОДРОм

Аеродром Росуље, у присуству председ-
ника Србије Александра Вучића, директора 
БИА Братислава Гашића и градоначелнице 
Јасмине Палуровић, свечано је отворен за 
авио-саобраћај. Градоначелница Палуро-
вић и министар Вања Удовичић отворили су 
нови стадион на Старом аеродрому. На спо-
меник Косовским јунацима венце су поло-

жили представници делегација и министар-
ка Дарија Кисић Тепавчевић. На стази Гајић 
у Глобару одржан је шампионат у мотокро-
су. Поводом обележавања Дана града, на 
Тргу косовских јунака откривен је споменик 
композитору Станиславу Биничком.

Одржана је је редовна акција добровољ-
ног давања крви, у коју су се укључили акти-

висти ГО СНС. Фондација „За српски народ 
и државу“ одржала је округли сто на тему 
„Жене у предузетништву“. Наши активисти 
делили су „СНС Информатор“ и разговара-
ли са грађанима. Квантна соба отворена je у 
Центру за особе са инвалидитетом. У парку 
Шаренград постављен је камен-темељац за 
астрономску опсерваторију.

Приликом обиласка Рајачких 
пивница са народним посла-
ником Младеном Бошковићем, 
министар Никола Селаковић 
истакао је значај реконструк-
ције Рајачких и Рогљевачких 

пивница, које ће уређењем 
добити на атрактивности и 
утицати на туристичку понуду 
Источне Србије. Најбољи уче-
ници награђени су на пријему у 
великој сали СО Неготин.

18. ЛЕСКОВАц

БРОЈНЕ мАНИФЕСТАЦИЈЕ
У току је санација Сарајевског 

моста, изградња моста у Граову, 
а завршен је пут у Кораћевцу. 
Граду је одобрен пакет подршке 
за унапређење планирања ка-
питалних пројеката. Приређен 
је пријем за амбасадора Белгије 
Кунрада Адама. Реконструисани 
су Улица Димитрија Туцовића и 
Булевар Николе Пашића. Нова 
машина стигла је у ЈКП „Во-
довод“. Почело је Лесковачко 

лето, одржани су Дани јагоде, 
Дани лесковачке мућкалице, 
Смотра младих стрип аутора, 
Дани вишње... Лесковац је ушао 
у ужи избор за изградњу погона 
кинеске фирме „МТ Magnetics“, 
у којем ће бити запослено скоро 
900 људи. Отворено је одма-
ралиште „Виле Јана“ у Великој 
Копашници, одржана је Грде-
личка регата, а у кањону реке 
Вучјанке завршава се прекогра-

нични пројекат „Повезивање би-
сера“. Реконструисан је тротоар 
у Улици Моше Пијаде и почиње 
изградња тржног центра у Ду-
бочици. Градоначелник Горан 
Цветановић уручио је бицикле 
ученицима генерација. Седма 
генерација матураната-вукова-
ца из средњих школа отпутовала 
је на наградно путовање, а 35-
торо деце из хранитељских по-
родица на бесплатно летовање.

16. пЛАНДИШТЕ
САНАЦИЈА ПУТЕВА

Одржане су манифестације 
Дани рибара и Банатски ликов-
ни салон. Спортски савез орга-
низовао је пријем за освајаче 
медаља на Школској олимпија-
ди у Зрењанину. Дом здравља 
добио је од Покрајинског секре-
таријата за здравство средства 
за набавку службеног возила и 
опремање стоматолошке сто-
лице на дечијој стоматологији. 
У Великој Греди и Банатском 
Соколцу санирају се путеви. 
Општина и Покрајински секре-

таријат за пољопривреду пот-
писали су уговор о уређењу ка-
налске мреже за одводњавање 
пољопривредног земљишта. У 
присуству председника ОО Јо-
вана Репца, представнице Уније 
жена уручиле су рачунар и кли-
ма уређај амбуланти у Великој 
Греди. Потписани су уговори за 
куповину куће са окућницом за 
четири породице. Општина, у 
сарадњи са немачким ГИЗ-ом, 
обезбедила је електричне бици-
кле за геронтодомаћице.

13. КРАГУЈЕВАц

УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВРТИћА 
И СТАДИОНА

Активисти МО Народни хе-
рој Филип Кљајић подржали 
су акцију фарбања оградица и 
постављања љуљашки у дво-
ришту вртића. Чланови МО Ви-
ногради, МО Денино брдо, МО 
Сушица, МО Угљешница и МО 
Шумарице покосили су траву и 
уредили фудбалски стадион и 
дечије игралиште у МЗ Виногра-
ди. Такође, у центру града очис-
тили су од графита инклузивно 

игралиште за децу. Активисти 
МО 21. октобар посадили су 
цвеће на платоу испред Месне 
заједнице. Активисти МО Ве-
лике Пчелице окречили су Дом 
културе, раскрчили растиње и 
поставили огласне табле, а ак-
тивисти МО Маршић очистили 
су ђубре и коров у Улици Ратка 
Митровића и обезбедили огрев 
за зиму социјално угроженој по-
родици.
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у вези са њиховом делатношћу. 
Такође, санирају се ударне рупе у 
Улици Иве Андрића.

26. МАЛИ ИђОШ
НОВИ КАмИОНИ

Пуштене су у рад две нове рад-
не машине, којима ће се односити 
отпад на Регионалну депонију у 
Суботици. У току су радови на 
реконструкцији Дома културе у 
Ловћенцу.

27. БАЧ
ПРИЈЕм ЗА мЛАДЕ 
СПОРТИСТЕ

Туристичка организација органи-
зовала је манифестацију „Цикло Бач 
8“. Поводом успеха младих спорти-
ста, који су освојили медаље на др-
жавним и европским такмичењима, 
уприличен је пријем у свечаној сали, 
а поводом обележавања Видовда-
на положени су венци на споменик 
погинулима у ратовима од 1990. до 
1999. године. МЗ Бачко Ново Село, 
уз подршку локалне самоуправе и 
Туристичке организације, органи-
зовала је дечију спортско-рекре-
ативну манифестацију „Босоноги 
на песку“. У Бођанима су одржане 
шесте Сеоске игре.

28. СУБОТИцА
ТРГ У чАНТАВИРУ

Градоначелник Стеван  Бакић, 
са гостима из Градишке, обишао je 
Слободну зону и компанију „Аме-
тек“, а са амбасадором Индонезије 
Мохамадом Чандра Видја Јудом 
разговарао је о могућностима за 
унапређење сарадње. Почела је из-
градња трга у Чантавиру. У Доњем 
Таванкуту почело је уклањање ди-

вље депоније. Градоначелник Бакић 
обишао је радове на изградњи ко-
ловоза у Јасеновачкој улици и про-
ширењу коловоза у Пролетерских 
бригадa. Одржана је завршна кон-
ференција пројекта Е2П2 о успоста-
вљању енергетске ефикасности 
јавних зграда. Одржан је Дечији 
фестивал „Палићке нотице“. Ми-
нистар Никола Селаковић и мађар-
ски министар Петер Сијарто потпи-
сали су споразум којим се регулише 
гранична контрола у друмском, же-
лезничком и водном саобраћају. 
Обележени су национални празник 
Буњеваца  „Дужијанца“, а у Води-
цама Дани Николе Тесле и у Бикову 
Сеоске игре.

29. ИРИГ
УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА

Потписан је уговор о финанси-
рању постављања расвете на те-
рену ФК „Раднички“. Започета је 
реконструкција РТГ апарата у Дому 
здравља. У великој радној акцији 
уређен је пут Врдник - Црвени Чот. 
Започета је рехабилитација пута 
Ириг-Марадик. Активисти МО 
Ириг косили су зелене површине и 
уредили спомен обележја стреља-
ним грађанима. Свечано су уруче-
не награде најбољим ученицима. 
Председник Општине обишао је 
радове на асфалтирању пута.

30. АДА МОЛ
ШКОЛСКЕ ТОРБЕ 
НА ПОКЛОН

Седму годину заредом, сваки 
будући ђак првак добија на поклон 
школску торбу. Донатор торби, и 
ове године, је предузеће „Белмил 
тим”, а организатори догађаја су 
Удружење грађана „Дуга“ и ло-

кална самоуправа. Општина и ЈП 
„Адица“ поклонили су улазнице на 
базене свим основцима. Наши ак-
тивисти помогли су уређење плаже 
у Молу и чишћење Тисе. Општина 
Ада и насеље Думбрава из Руму-
није учествовали су у прекогра-
ничном програму унапређења спа-
силачких операција и управљања 
ризиком од пожара и поплава, а 
тим поводом Ада је добила ново, 
модерно ватрогасно возило.

31. ЛАЈКОВАц
ПОДРШКА РАЗВОЈУ СТАРИх 
ЗАНАТА

Дом здравља добио је од Ми-
нистарства здравља санитетско и 
путничко возило. Министар за бри-
гу о селу Милан Кркобабић посетио 
је МЗ Маркова црква и, заједно са 
председником Општине Андријом 
Живковићем, обишао воденице 
и најавио програме подршке за 
развој старих заната. Завршена је 
изградња Извиђачке улице у Лај-
ковцу и започета је градња мул-
тифункционалне сеоске куће у МЗ 
Пепељевац. Министар Томислав 
Момировић и директор Путева Ср-
бије Зоран Дробњак одржали су 
састанак у кампу „China Shangdong 
International“, а тим поводом 
Живковић је истакао да изградња 
дуплих трака на деоници Лајковац - 
Ваљево нова развојна шанса округа.

32. КРУпАњ
РАЗВОЈ ТУРИЗмА

У акцији „Чист Крупањ, дуга 
љубав“, под покровитељством 
Општине, Туристичко-спортске 
организације и Канцеларије за 
младе, око 100 активиста чисти-
ло је градско језгро. Привредник 

Владан Влајковић донирао је 
Дому здравља стационарни и мо-
билни ЕКГ апарат. Почело је из-
најмљивање 40 електробицикала 
за туристе и мештане. Председник 
Општине Иван Исаиловић потпи-
сао је уговор о додели средстава 
за развој туризма за 2022. годину 
за 13 корисника.

33. МАЛИ ЗВОРНИК
ПРИЈЕм ЗА чЛАНОВЕ И 
СИмПАТИЗЕРЕ

Сајам запошљавања окупио 
је представнике 14 предузећа и 
предузетничких радњи, као и не-
запослене различитих образовних 
профила. У MЗ Доња Трешница 
гради се мост на реци Борањи, не-
далеко од места на којем је раније 
постојао мост, који је услед бујич-
них поплава више пута рушен и 
обнављан. ОО СНС организовао 
је пријем за чланове и симпати-
зере странке, поводом добрих 
резултата на изборима. Општина 
је поделила родитељима нових 35 
ауто-седишта за децу. Представ-
ници ОО присуствовали су обе-
лежавању славе Општине, Светог 
великомученика Прокопија.

34. КОВИН
ДЕчИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

У оквиру Спортског лета на 
Шљункари, одржани су Спортски 
сусрети пензионера. Представници 
локалне самоуправе учествовали су 
у Аранђеловцу у програму ЕУ и Са-
вета Европе „Управљање људским 
ресурсима“. Поткровље библиотеке 
„Вук Караџић“ адаптира се у дечије 
одељење, кутак за тинејџере, елек-
тронску читаоницу и изложбени 

простор. Главна улица у Плочици 
добила је тротоар поплочан бехато-
ном. Поводом Дана борца, положе-
ни су венци крај спомен-обележја 
борцима НОР-а. У Мраморку је одр-
жан извиђачки камп и летња школа 
младих Црвеног крста. Ковинци су 
обележили славу Светог Архангела 
Гаврила. Одржано је Ковинско кул-
турно лето.

35. ВРњАЧКА БАњА
ОТВАРАЊЕ АКВА ПАРКА

Председник Општине Бобан 
Ђуровић обишао је реконструиса-
ни мини пич терен у ОШ „Попин-
ски борци“. Обновљен је паркет у 
Спорткој хали „Пискавац“. Уручена 
је спортска опрема клубовима који 
имају сениорске екипе. Одржана је 
републичка Пажљивкова смотра, 
која је окупила око 600 деце из 20 
локалних самоуправа. Општина, 
у оквиру Програма ЕУ Exchange 6, 
добила је подршку за израду Плана 
развоја. Летњу сезону обележиће 
отварање Аква парка „Рај“, највеће 
и најмодерније водене атракције 
на овим просторима. Поводом 
Дана Општине, највеће признање, 
Повеља, додељена је Новаку Ђоко-
вићу. Новоизграђени кружни ток 
добио је нову фонтану. Одржани 
су Међународни карневал, Фести-
вал класичне музике, манифеста-
ција Прва бразда, ноћни турнир у 
малом фудбалу...

36. ОСЕЧИНА
НОВИ ПАРКИНГ

Поред одржавања инфраструк-
туре и поправке сеоских путева, 
ради се паркинг у близини Дома 
здравља. Обележена је слава ма-
настира Светога цара Константи-
на и царице Јелене у Плужцу. Ми-

нистарство унутрашњих послова 
доделило је захвалницу Општини 
поводом Дана полиције. У спомен 
комплексу „Миленко Павловић 
пилот“ у Горњем Црниљеву, обе-
лежен је Дан сећања на херојски 
чин највећег хероја током НАТО 
агресије на нашу земљу, а почело 
је и асфалтирање пута од Влашића 
до овог споменика.

38. СМЕДЕРЕВО
УРЕЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ НОВОГ 
ГРОБЉА

Започето је уређење паркинга 
код Новог гробља у МЗ Царина. 
Такође, у плану је и замена ста-
ријих објеката новим типским 
објектима за продају цвећа, вена-
ца и свећа, и уређење зелених по-
вршина. У оквиру Културног лета, 
свакодневно се на Градском тргу 
одржава програм.

39. СРЕМСКА 
МИТРОВИцА
НОВА ИНВЕСТИЦИЈА

Под покровитељством Града, 
организован је џез и блуз фести-
вал. Отворен је логистички центар 
највеће светске компаније у про-
изводњи пољопривредних маши-
на, а отварању су присуствовали 
министри пољопривреде Србије и 
Мађарске, Бранислав Недимовић и 
Иштван Нађ. Одржан је тактичко-
технички збор Полицијске управе, 
поводом Дана полиције. Осамнаест 
ученика, ђака генерације, добило је 
комплете књига и по 20 хиљада на 
свечаности у Градској кући. Завр-
шава се постављање гасне станице 
у насељу Матија Хуђи. У МЗ Дивош 
откривен је мурал посвећен Новаку 
Ђоковићу. Опремљена је санитар-
на депонија за анимални отпад у 

Мартинцима. Традиционална Бос-
танијада одржана је у Шашинцима.

41. ВЛАДИМИРцИ
ПАКЕТИ СА 
НАмИРНИЦАмА

Министарство здравља до-
нирало је два нова возила Дому 
здравља, а Министарство за бри-
гу о селу одобрило је средства за 
организовање Михољских сусре-
та села и обезбедило средства 
за куповину куће са окућницом. 
Министарство заштите живот-
не средине финансирало је ук-
лањање дивље депоније у Дебрцу. 
Активисти ОО обилазе суграђане 
и пружају им помоћ у виду пакета 
са намирницама, а на штандовима 
разговарају са комшијама и деле 
„СНС Информатор“. Реконструис-
ан је спортски терен и одржана је 
традиционална Гудијада.

42. КРАЉЕВО
ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ДО 
ТИВТА

Председник Александар Вучић 
обишао је радове на Моравском 
коридору и изградњи нове индус-
тријске зоне између Краљева и Чач-
ка. Одржано је првенство Балкана 
у кик-боксу. Слетањем авиона на-
ционалне авио-компаније Air Serbia 
из Тивта на краљевачки аеродром 
„Морава“, званично је отворена се-
зона ка још једној дестинацији.

43. ТИТЕЛ
ПОДСТИЦАЈНО 
РОДИТЕЉСТВО

Министарство за бригу о поро-
дици организовало је национални 
скуп „Отворимо широм врата, ула-
зе мама и тата“. У оквиру пројекта 
„Подстицајно родитељство кроз 
игру“, потписани су меморандуми о 
сарадњи са представницима 29 гра-

дова и општина, међу којима је и Ти-
тел. Председник Општине Драган 
Божић обишао је радове на асфал-
тирању путева у Вилову, за шта су 
средства добијена од Покрајинске 
владе. Након Титела, Вилова и Лока, 
радови се настављају у Гардиновци-
ма, Мошорину и Шајкашу.

44. БАЧКИ пЕТРОВАц
ПОмОћ ПРИЛИКОм 
КУПОВИНЕ БИЦИКАЛА

Одржани су фолклорни фести-
вал и Дани поврћа у Гложану, као 
и међународна регата „Вода Војво-
дине“. Поводом 130 година рада 
КУД „Петровачка дружина“, пред-
седница Општине Јасна Шпрох 
поклонила је удружењу новчану 
награду и лаптоп рачунар. Предсе-
дница Шпрох уручила је и уговоре 
грађанима за набавку бицикла. 
Обележен је Видовдан у Маглићу. 
Уручене су награде најбољим 
ђацима. Савет за безбедност са-
обраћаја организовао је кампању 
за употребу дечијих ауто-седишта 
и поделио 45 седишта и едукатив-
ни приручник за родитеље. Обеле-
жен је Дан Кулпина. Чланови ОО 
разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

45. СОМБОР
ПРИКУПЉАЊЕ АмБАЛАЖЕ 
ОД ПЕСТИЦИДА

У Општу болницу пристигла је 
преостала опрема и породилиште 
је стављено у функцију. Спрове-
дена је акција прикупљања плас-
тичне амбалаже од пестицида за 
рециклажу. Градоначелник Анто-
нио Ратковић и начелник Горан 
Тодорић уприличили су пријем 
за најбоље ђаке. Организоване 
су бесплатне школе кајака и пли-
вања. Захваљујући партиципатив-
ном буџетирању, мештани Алексе 
Шантића добили су одбојкашки 

25. НОВИ САД

чЕТВРТИ мОСТ

Градоначелник Милош Вучевић и ми-
нистар Томислав Момировић уручили су 
уговоре за станове за безбедњаке. Град Нови 
Сад инвестирао је 1,6 милијарди динара и 
обезбедио још једну локацију за ову намену 
на Булевару Европе. Обишли су и припремне 

радове на четвртом новосадском мосту, које 
изводе кинески партнери. Директор „Пошта 
Србије“ Зоран Ђорђевић и Вучевић  отворили 
су 28. пословницу у граду. Град је поделио 
200 ауто-седишта за децу и обезбедиће још 
100 за вишечлане породице. Вучевић је оби-

шао простор између четири куле на Београд-
ском кеју, за чије уређење је Град издвојио 
77 милиона динара. Заједно са саветником 
за културу председника Русије Владимиром 
Толстојем, градоначелник је открио споме-
ник Петру Великом у Сремским Карловцима.

40. НОВА ВАРОШ
ОБНОВА ЗГРАДА У ЦЕНТРУ

ЕУ и Општина финансирају 
реконструкцију зграде Предш-
колске установе „Паша и Ната-
ша“, а Министарство културе 
и Општина санацију зграде 

Библиотеке и Завичајног му-
зеја. Општина и надлежно ми-
нистарство помоћи ће енергет-
ску санацију породичних кућа и 
станова.

37. СРЕМСКИ КАРЛОВцИ
ОТКРИВЕНА СПОмЕН БИСТА 
ПЕТРА ВЕЛИКОГ

Испред зграде Богословије 
„Свети Арсеније“, откривена је 
биста Петра Алексејевича Рома-
нова, поводом три и по века од 
рођења тог руског цара. Церемо-
нији су присуствовали председ-
ник Владе АПВ Игор Мировић, 

градоначелник Новог Сада Ми-
лош Вучевић, саветник за култу-
ру председника Русије Владимир 
Толстој, председник Општине 
Александар Стојкечић.... У току 
је израда Плана развоја Општи-
не до 2028. године.

милош ВучеВић Са грађеВинцима и Са полицајцима
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терен, а мештани Гакова тере-
тану на отвореном. Одржане су 
манифестације Улица старих за-
ната, Сомборски котлић, Личке 
оке, Тројни сусрети... У Бездану 
се ради доводник воде до Kолута. 
Градоначелник Ратковић обишао 
је радове на реконструкцији оби-
лазнице од Безданског до Субо-
тичког пута. У хали „Мостонга“ 
поставља се нови паркет. У току 
је реконструкција зграде Дома 
здравља у Мирној улици. Гради се 
парк у Блоку 82. У Атријуму Жупа-
није градоначелник је уприличио 
пријем за ђаке генерације.

47. ОпОВО
ПОДРШКА РАЗВОЈУ СПОРТА

Општина Опово добила је од 
Покрајинске владе средства за 
адаптацију фудбалског терена 
у Сефкерину, од Министарства 
за бригу о селу за организовање 
Михољских сусрета села, а од  
Покрајинског секретаријата за 
здравство за опремање Дома здра-
вља. Организован је Привредни 
форум. Спортски савез прогласио 
је најбоље спортисте и екипе, а по-
себно признање уручено је пред-
седнику Општине Милошу Марко-
ву и локалној самоуправи. Одржан 
је семинар, у сарадњи са Покрајин-
ским секретаријатом за социјалну 
политику, о одговору на насиље 
над женама. Још једна генерација 
матураната ОШ „Доситеј Обра-
довић“ прославила је завршетак 
школовања. Локална самоуправа 
је и ове године подржала прославу 
и припремила поклоне, а посебан 
пријем организовала је за вуко-
вце. У организацији Библиотеке, 

одржан је хуманитарни концерт за 
лечење суграђанина из Сефкерина. 
Уређене су плаже у Сефкерину, 
Опову и Сакулама.

48. КОВАЧИцА
УРЕЂЕЊЕ КУПАЛИШТА

Заменик председника Општине 
Петар Вишњички и државна се-
кретарка Министартства за бригу 
о селу обишли су породицу која је 
добила средства за куповину куће 
у Дебељачи и поклонили им се-
диште за бебе, играчке и школски 
прибор. Активисти МО Идвор уре-
дили су купалиште. Општина је на-
градила најбоље ученике књигама 
и таблет рачунарима. Одржана је 
манифестација Гуча у Падини, коју 
су отворили председница СО Лу-
чани Весна Стамболић и заменик 
Петар Вишњички. Чланице Уније 
жена ОО посетиле су извиђаче у 
Ковачици и поклонили им послас-
тице и друштвене игре. Општина 
је расписала позив за унапређење 
енергетске ефикасности у до-
маћинствима. Чланови МО Црепаја 
уредили су парк у свом месту.

49. ВРШАц
СПОРАЗУм ЗА АУТО-ПУТ 
ДО ТЕмИШВАРА

Удружење жена летача Србије, 
као домаћин годишњег састанка 
Европског удружења жена пило-
та, боравило је у Тренинг центру 
Ваздухопловне академије. Поста-
вљен је мобилијар на Вршачким 
планинама и изграђен је спортски 
терен у Јабланци. ЈП „Војводина-
шуме“ насељава јеленску дивљач 
из узгајалишта на Вршачким пла-

нинама. Општа болница добила 
је „бебитерм систем“, топли сто 
за прегледе беба. Удружењa жена 
посетилa су Сомбор, где им је до-
маћин била државна секретарка 
Душанка Голубовић. Члан Градског 
већа Слободан Јованов обишао је 
радове на уклањању дивље депо-
није у Стражи. У Туристичкој орга-

низацији Војводине и у Темишвару 
представљене су манифестације 
Винофест, Вршачки венац и Винд 
рок. Градоначелница Драгана Мит-
ровић и министарка Дарија Кисић-
Тепавчевић посетиле су, на каналу 
ДТД у Влајковцу, прво излетиште 
у Србији које је прилагођено осо-
бама са инвалидитетом. Српска 

и румунска страна потписале су 
споразум о утврђивању детаља за 
ауто-пут Београд-Панчево-Вршац-
Темишвар.

55. ВРАњЕ
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО 
чЕСмЕ

Чланови МО Два бреста органи-
зовали су акцију чишћења и кре-
чења бетонске чесме у склопу де-
чијег игралишта. Заменом дрвених 
седишта клупа, које су у саставу че-
сме, враћен је стари сјај и функцио-
налност овог извора пијаће воде 
на отвореном. Активисти Савета за 
социјална питања посетили су више 
социјално угрожених породица, 
разговорали са суграђанима и уру-
чили им пакете са намирницама.

56. КЛАДОВО
УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ

Амбасадор ЕУ у Србији Емануеле 
Жиофре обишао је радове на тврђа-
ви Фетислам, чију  реконструкцију 
спроводи Немачка организација за 
међународну сарадњу ГИЗ. Потпи-
сани су уговори са пет послодаваца 
ради оспособљавања за рад седам 
младих незапослених особа. Уређе-
на је градска плажа. Светски првак 

у маратону  Александар Арсић от-
крио је на кеју таблу са натписом 
„Дунав река мира“, а организован 
је и културно-уметнички програм. 
Генерални покровитељи Трке мира 
кроз Србију су Народна скупштина 
и Министарство трговине, тури-
зма и телекомуникација. Угостили 
смо Лазара Барбатесковића, руко-
меташа јуниорске репрезентације 
Србије, која је на Европском првен-
ству у Португалу освојила бронзу. 
Чланови општинског руководства 
разговарали су са представницима 
села Река.

58. ВАЉЕВО
БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ ЗА 
50 ДЕЦЕ СА СЕЛА

Град финансира активности у 
оквиру Локалног плана акције за 
децу, међу којима су, поред бес-
платног летовања, и бесплатни уџ-
беници за ученике првог разреда и 

бесплатна школа пливања за 150-
оро првака. Ове године, Град трећи 
пут шаље бесплатно 50-оро деце 
са села на море. Уређење атарских 
путева предвиђено је у Вујинова-
чи, Котешици, Горњим и Доњим 
Лесковицама, Забрдици, Станиној 
реци и Горњој Буковици.

59. РАЧА
КАРАЂОРЂЕВА ПОВЕЉА ЗА 
ДАРКА ГЛИШИћА

У току је реконструкција пута 
у селу Мирашевац, у дужини од 
1,6 километара. Део средста-
ва за реконструкцију обезбеђен 
је из буџета Општине, а део од 
стране Министарства привреде. 
„Карађорђева повеља“, највише 
годишње признање СО Рача, до-
дељено је председнику Извршног 
одбора СНС Дарку Глишићу због 
подршке Рачи и њеним грађанима.

60. КАњИЖА
мИхОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 
У ТРЕШЊЕВЦУ

Министар Милан Кркобабић 
потписао је уговор са предста-
вницима локалних самоуправа, 
међу којима је и Кањижа, о до-
дели бесповратних средстава за 
организацију Михољских сусрета 
села у Трешњевцу. Заменик пред-
седника Општине Небојша Ракић 
потписао је уговоре са Министар-
ством за бригу о селу чиме је за 
три породице обезбеђена кућа са 
окућницом.

61. ВЕЛИКА пЛАНА
НОВО ДЕчИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Асфалтиране су улице Љубе 
Давидовића, Милана Милиће-
вића, Ђуре Недељковића и Душа-
на Јовића, као и улица Доситеја 
Обрадовића у Новом Селу. Пред-
седник Општине Игор Матковић 
присуствовао је потписивању ме-
морандума о сарадњи између Ве-
лике Плане, НАЛЕД-а, Републичког 
секретатаријата за јавне политике 
и ГИЗ-а. Обележена је градска 
слава Свете Тројице, а у порти 
цркве обележен је празник Светих 
апостола Вартоломеја и Варнаве. У 
Доњој Ливадици одржан је Видо-
вдански сабор. У Градском парку 
отворено је ново дечије игралиште. 
Обележено је 70 година постојања 
Хиподрома и Коњичког клуба „По-
моравље“, а у ту част одржане су 
велике касачке трке. МЗ Велико 
Орашје обележила је славу Огњену 
Марију. Активисти ОО сваке среде 
на штанду разговарају са суграђа-
нима.

62. БАБУШНИцА
мИНИБУС НА ПОКЛОН

Општина Бабушница добила 
је од Министарства за бригу о 
селу минибус за превоз сеоског 

становништва. Ускоро почиње 
реализација пројекта одвајања 
кућног отпада, који спроводи Ми-
нистарство заштите животне сре-
дине, уз подршку ЕУ и Краљевине 
Шведске.

64. БЕЧЕЈ
мАНИФЕСТАЦИЈА „БЕчЕЈ 
НОћУ”

Одржан је фестивал „Бечеј 
ноћу“, а концерт Здравка Чолића 
окупио је на градском тргу више 
од 35.000 људи. Бечеј је прва 
општина у Србији која је присту-
пила пројекту убацивања сувог 
леда на депонију и спречавања 
настанка пожара. Одржан је осми 
хуманитарни турнир у баскету, а 
добровољни прилог намењен је за 
помоћ суграђанину Алекси Прода-
новићу. Општина и Покрајински 
секретаријат за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај обезбедили 
су средства за постављање сема-
фора и нове саобраћајне сигна-
лизације. Почиње реконструкција 
крова Градског позоришта и нове 
свлачионице КУД-а. Обележен 
је Дан Бачког Градишта, уз богат 
програм.

65. АЛИБУНАР
САБОР ПчЕЛАРА

На излетишту у Девојачком 
Бунару одржан је традиционални 
Сабор пчелара, у организацији Ту-
ристичке организације. Активисти 
Савета за спорт МО Владимировац 
уредили су простор око терена за 
фудбал, као и сам терен, док је ло-
кална самоуправа уредила и опре-
мила свлачионице. На излетишту 
у Девојачком Бунару одржане су 
спортске игре пензионера Јужног 
Баната. Локална самоуправа оп-
ремила је просторије Удружења 
пензионера из Владимировца. По-
стављени су прохромски крстови 
на сва четири улаза у Алибунар. 
Обележен је Дан вишње у Јано-
шику. Уручене су награде ђацима 
генерације.

66. пРИБОЈ
НОВА ТРАФОСТРАНИЦА ЗА 
НОВА РАДНА мЕСТА

У циљу унапређења посло-
вног амбијента у Слободној зони, 
Општина је изградила трафоста-
ницу снаге два мегавата, која је на 
располагању инвеститорима. Кроз 

50. ВИТИНА
ПОКЛОН ЗА КОЈИћЕ

Група студената из Београ-
да, у сарадњи са Привременим 
органом, донирала је још јед-

ну веш машину и обрадовала 
вишечлану породицу Којић из 
Врбовца.

51. ЗВЕЧАН
ПЕТРОВДАНСКЕ ПОВЕЉЕ
Свечаном академијом и 

уручивањем повеља, плакета 
и захвалница, у Дому културе 
Трепча у Звечану, обележен 
је Петровдан, а окупљене је 
поздравио председник При-
временог органа Иван То-

досијевић. Традиционалне 
Петровданске повеље уру-
чене су игуманији манасти-
ра Соколица мати Макарији 
и Ани Вуковић, мајци 11-оро 
деце из Житковца, као и Кан-
целарији за КиМ.

52. ЛЕпОСАВИЋ
КУћА ЗА ПОРОДИЦУ ВУКОЈЕВИћ
Организован је турнир у ма-

лом фудбалу „Пријатељство 
2022“. Председник Општине 
Зоран Тодић и заменик ди-
ректора Канцеларије за КиМ 
Борислав Тајић уручили су 
кључеве нове куће породи-
ци Добриле Вукојевић, која је 
једна од социјално најугроже-
нијих суграђана. Подељени су 

поклони и уприличен је пријем 
за најбоље ученике, носиоце 
Вукове дипломе и ђаке генера-
ција. Одржана је Летња школа 
младих математичара Косова 
и Метохије. Организован је 
пријем за 11 лица на евиденцији 
незапослених, који ће обавља-
ти стручну праксу у Општин-
ској управи.

53. КОСОВСКА МИТРОВИцА
ОРДЕН мАЈЦИ ЈЕДАНАЕСТОРО ДЕЦЕ
У крипти Храма Светог Саве 

у Београду уприличен догађај 
на коме су Орден „Свете мај-
ке Анастасије“, иначе мајке 
Светог Саве, примиле мајке са 
десеторо и више деце, а којем 
су  присуствовали директор 
Канцеларије за КиМ Петар Пе-

тковић, председник Привреме-
ног органа Општине Косовска 
Митровица Александар Спи-
рић и председник Српске ли-
сте Горан Ракић. Ана Вуковић 
из Звечана, мајка једанаесторо 
деце, одликована је овим ор-
деном.

54. ОРАХОВАц
НОВИ ТРГ У ВЕЛОКИЈ хОчИ
Помоћница директора Kан-

целарије за KиМ Јелена Стојко-
вић обишла је новоизграђени 
трг у Великој Хочи.

46. КИКИНДА
ЗАмЕНА ВОДОВОДНИх ЦЕВИ

У оквиру подршке малим и 
средњим предузећима, сред-
ства за унапређење производње 
добило је једанаест привредних 
субјеката. Отпочета је замена 
столарије у Техничкој школи. 
У току су радови на замени 
магистралног водовода у Ули-
ци Милоша Великог. У циљу 
унапређења туристичке понуде, 

уведена је летња поподневна 
вожња фијакерима кроз најле-
пше градске улице. У Градској 
кући уприличена je свечаност 
поводом доделе 132 поклон па-
кета са опремом за бебе. Деци и 
младима са села омогућено је да 
бесплатно путују до града и по-
сете све манифестације у оквиру 
„Културног лета“.

63. ЛОЗНИцА
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА

Лозница је једна од десет 
локалних самоуправа којој ће 
НАЛЕД, немачки ГИЗ и Репу-
блички секретаријат за јавне 
политике пружати консултан-
ске услуге на изради Плана 
развоја. У склопу обележавања 
Дана града, одржан је Дечији 
карневал, додељена су при-
знања заслужним грађанима и 
одржана је свечана академија. 
У току је постављање нових 
семафора дуж раскрсница. Ми-
нистар Томислав Момировић, 
директор Коридора Александар 
Антић и градоначелник Видоје 
Петровић обишли су радове на 
брзој саобраћајници Лозница-

Шабац. Реализовано је низ ак-
тивности на реконструкцији и 
постављању новог коловозног 
застора, замени и уградњи нове 
лед расвете, чишћењу водото-
кова... У Лозничком Пољу гради 
се вртић. Градоначелник Петро-
вић организовао је пријем за 
најбоље ученике и за представ-
нике Међународног удружења 
туристичких новинара. Увели-
ко теку радови на изградњи 
фудбалског стадиона по УЕФА 4 
стандардима. Расписан је јавни 
позив за привредне субјекте за 
уградњу соларних панела. Одр-
жане су манифестације Дринска 
регата и Дечије лето.

57. ЛЕБАНЕ
ДОНАЦИЈА САВЕЗУ 
ГЛУВИх И НАГЛУВИх 
ОСОБА

Представници Повере-
ништва ОО СНС уручили су 
донацију Савезу глувих и 
наглувих особа. Још једном 
је послата порука да чланови 
Савеза нису сами и да могу 
да рачунају на подршку су-
грађана.
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план ЈП Путеви Србије, асфалти-
ране су две деонице магистрале 
кроз Прибој.

67. СЕНТА
УРЕЂЕЊЕ ДЕчИЈЕГ 
ИГРАЛИШТА

Активисти ОО организовали су 
радну акцију уређења дечијег иг-
ралишта у Народној башти.

68. БАЧКА ТОпОЛА
АКЦИЈА „ДА СЕ 
НЕ ЗАБОРАВИ“

Општински одбор организо-
вао је акцију „Да се не заборави“, 
у склопу које су уређена спомен 
обележја у Пачиру и Мићуно-
ву жртвама страдалим у Другом 
светском рату. Уређен је и спорт-
ски терен у Мићунову.

69. НОВА цРњА
ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА

У сарадњи МЗ Александрово, 
Општине и борачке организације, 
положени су венци на споменик 
палим борцимау Другом светском 
рату. У просторијама странке у 
Српској Црњи одржан је састанак 
Општинског одбора, а редовно се 
одржавају и састанци месних од-
бора. Одржане су  Боемске ноћи, 
које организују Општина, Ту-
ристичка организација, МЗ Српска 
Црња и ЈКП.

70. МЕДВЕђА
ПУТ КА мАхАЛИ ШУКОВИћ

Општина је реконструисала пут 
у селу Гајтан ка махали Шуковић. 
Ово је само један од корака који 
ће олакшати живот мештана села 
Гајтан, Леце и Дренце, и део пла-
нираних инвестиција.

71. СРБОБРАН
23 ПОРОДИЦЕ ДОБИЛЕ 
СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈУ 
КУћА

Укупно 23 избегличке и расеље-
ничке породице потписале су уго-
воре о добијању пакета подршке у 
грађевинском материјалу за адап-
тацију и санацију кућа. Подрш-
ка, вредна 8,25 милиона динара, 
стигла је од Комесаријата за из-
беглице и миграције. Општина је 
организовала пријем за најтален-
тованије спортисте, којима су уру-
чени ваучери.

72. КОСТОЛАц
УРЕЂЕЊЕ ПЛАЖЕ

У Сарајевској улици најмлађи 
суграђани добили су дечије иг-
ралиште са новим мобилијаром. 
ЦЗК Костолац и Градска општи-
на уредили су плажу Топољар 
за летњу сезону. Посетили су 
нас представници Министарства 

здравља и УНИЦЕФ-а, а разгова-
рало се о унапређењу обухвата 
деце из маргинализованих група. 
Захваљујући инвестицији Града 
Пожаревца, ради се на ојачавању 
коловозне конструкције и асфал-
тирању великог броја улица. Цен-
тaр за културу и Свебор дружина 
организовали су Витешки фести-
вал, а у селу Острово организован 
је Островачки бећарац.

73. БАЧКА пАЛАНКА
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 
СПОРТСКЕ хАЛЕ

Председник Општине Бра-
нилсав Шушница организовао је 
пријем кајакаша, који су постигли 
успех на европском првенству, и 
пријем грађана. Реконструисани 
су кошаркашки терени, санирана 
је дивља депонија поред пута за 
Нови Сад и додељена су признања 
најбољим ученицима. Председ-
ник Шушница са представницима 
Покрајинског секретаријата за 
енергетику, обишао је енергетски 
санирану спортску халу у Гајдо-
бри. Активисти ОО разговарали 
су са суграђанима на штанду и 
делили „СНС Информатор“. Одр-
жана је промоција добровољног 
служења војног рока.

74. МАЛО цРНИЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ ВЕРСКИх 
ОБЈЕКАТА

Потписани су уговори о финан-
сирању и суфинансирању проје-
ката цркава и верских заједница, 
у циљу тога да наше духовне све-

тиње буду на понос свима нама 
и туристима који често обилазе 
наше манастире из 14. века.

76. РЕКОВАц
САНАЦИЈА ПУТЕВА 
И ДИВЉИх ДЕПОНИЈА

У току је чишћење дивљих де-
понија, заједничким средствима 
Министарства заштите животне 
средине и Општине. Санирају се 
атарски путеви након невреме-
на у МЗ Надрље. Асфалтирана је 
улица у МЗ Белушић. Постављена 
је опрема за биоскоп у Дому кул-
туре. Додељене су награде најус-
пешнијим ученицима. Активисти 
МО Беочић очистили су растиње 
поред пута.

78. цРНА ТРАВА
БРОЈНЕ мАНИФЕСТАЦИЈЕ

У току јула реализовали смо 
велики број активности од којих 
издвајамо културно-забавне ма-
нифестације: Дане боровнице, 
Сабор печалбара и неимара, су-
срете писаца из нашег краја  „Цр-
нотравска ората“, изложбу ста-
рих фотографија... Организовали 
смо и велики број спортских до-
гађаја, турнире у малом фудбалу 
и кошарци.

79. ЋИЋЕВАц
ДЕчИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 
У ПЛОчНИКУ

Потписан је уговор за из-
градњу дечијег игралишта у 
Плочнику, а само неколико дана 
касније почели су радови. Приво-
ди се крају изградња секундарне 
водоводне мреже у Појату. У свим 
МЗ одржане су бројне летње ма-
нифестације.

80. БЕОЧИН
НАГРАДА ЗА 
ВУКОВЦЕ

Активисти МО Беочин село 
уредили су школско двориште, 
активисти МО Бразилија очис-
тили су терен за мале спортове, 
док су активисти МО Беочин 
град 2 уредили трг у центру. Та-
кође, активисти МО Луг окре-

чили су простор око игралишта, 
а чланови ОО разговарали су са 
суграђанима на штанду. Пред-
седница Општине Биљана Јан-
ковић присуствовала је састанку 
са председником Покрајинске 
владе Игором Мировићем, а та-
кође испратила је вуковце у камп 
нашег прослављеног одбојкаша 
Владимира Грбића. 

81. пИРОТ
НОВА УчЛАЊЕЊА

Стигле су чланске карте за нове 
чланове ОО СНС Пирот, које су 
подељене по месним одборима. 
Са сваким новим чланом постаје-
мо још јачи, бољи, успешнији, јер 
нам сваки глас значи како бисмо 
могли да наставимо да се боримо 
за нашу Србију.

82. АЛЕКСАНДРОВАц
РАДОВИ У ЦРНОГОРСКОЈ 
УЛИЦИ

Асфалт је стигао у  4. Црногор-
ску улицу, заједно са гасифика-
цијом и реконструкцијом кана-
лизационе и водоводне мреже. 
Започета је изградња моста у за-
сеоку Пакленик у МЗ Рогавчина. 
Расписан је јавни позив за учешће 
привредних субјеката у енергет-
ској санацији објеката. И ове годи-
не организована је бесплатна шко-
ла пливања за децу предшколског 
и школског узраста.

77. СВИЛАЈНАц
ПОДРШКА ЗАДРУГАмА

Обележен је Дан општине и 
свечано је откривен споменик на 
Тргу хероја. Општина је награ-
дила најбоље ученике основних 
и средњих школа. Пчеларску и 
земљорадничку задругу посе-
тио је министар за бригу о селу 
Милан Кркобабић. Више од 400 
пензионера уживало је у бес-
платном излету до Голупца и 
манастира Тумане. Општина и 
Министарство културе обезбе-
дили су комплете шумадијских 
ношњи за аматерска култур-

но-уметничка друштва. У току 
је бесплатна школа пливања и 
школа тениса за децу, као и јога 
и аквабик за жене. Уручени су 
беби пакети и ауто-седишта за 
децу. Општина је потписала уго-
вор са Министарством енерге-
тике за унапређење енергетске 
ефикасности школе у Врлану. 
У току је асфалтирање платоа 
испред Пољопривредно-ветери-
нарске школе. На општинском 
сајту грађани могу да приступе 
услугама из разних домена.

75. КУРШУМЛИЈА
УРЕЂЕЊЕ ПРИЛАЗА 
ЗГРАДАмА

Општина је асфалтирала 
прилазе зградама. Уређени 
су прилази Улици Краљевића 
Марка у насељу Вељковиће, а 
радове је обишао председник 
Општине Војимир Чарапић.

83. БАРАЈЕВО
РАЗГОВОР СА мЛАДИмА

Активисти ОО разговарали 
су са комшијама испред поште у 
центру. Пролазницима је подељен 
најновији „СНС Информатор“ и 

промотивни страначки материјал. 
Одржан је састанак омладине ОО, 
којим је председавао координатор 
Александар Делић.

86. ВРАЧАР
ДЕФИЛЕ мАТУРАНАТА

У организацији Удружења „Кр-
сташ“, одржана је научно-попу-
ларна трибина „Видовдан - дан 
који је ујединио Србе“. У оквиру 
манифестације „Дефиле малих 
матураната“, ученици свих седам 
основних школа прославили су 
завршетак осмогодишњег шко-
ловања.  Најмлађим Врачарцима 

уручене су дипломе за похађање 
радионица у оквиру пројекта 
„Креативни свет малих Врачара-
ца“. Одржан је Караван културе. 
Најбољим ученицима уручене су 
награде. Председници општина 
Будва и Врачар, Марко Царевић и 
Милан А. Недељковић, потписали 
су акт братимљења општина.

84. ЗЕМУН
НОВА ИГРАЛИШТА

ГO Земун, у оквиру пројекта 
„Моја земунска картица“, по-
клања карте за пливање на базе-
нима КСЦ „Пинки“. При крају је 
уређење два дечија игралишта и 
кутка за одмор на међублоковској 
површини у Тршћанској улици. 
Завршава се надвожњак у Батај-
ници и јавна презентација урба-
нистичког пројекта за доградњу 
фискултурне сале ОШ „Гаврило 
Принцип“. Екипе ЈКП санирале 

су кишну канализацију. Почело 
је Лето на Гардошу. Напредњаци 
Земуна разговарали су са ком-
шијама. У току је санација кишног 
колектора у који спаја Бежанијску, 
Рабина Алкалаја и Орачку улицу. 
У току је и реконструкција Улице 
Павла Вујисића у Алтини. Град-
ски менаџер Мирослав Чучковић 
разговарао је са представницима 
Општине комуналној и саобраћај-
ној инфраструктури.

87. ГРОцКА
ДУНАВ РЕКА мИРА

Завршена је реконструкција 
Дрењачке улице у насељу Лешта-
не, а започета је реконструкција 
Гробљанске улице у Умчарима. 
Река Дунав је проглашена за „реку 
мира“ и у Гроцку су стигли учес-
ници „Трке мира“. Организован је 
традиционални пријем вуковаца, 
ђака генерације и ученика који су 
освојили награде на такмичењи-
ма. Председник Пантелић, заједно 
са чланом Већа Рајковићем, уру-
чио је најбољима ђацима лапто-
пове, плакете, књиге, друштвене 

игре и похвалнице. Спасовданске 
свечаности у Болечу и ове годи-
не су завршене традиционалним 
концертом КУД „Болеч“, док је 
у Врчину организован фестивал 
фолклора.

У Врчину се ради дистрибут-
нивни цевовод, а нови цевовод 
постављен је и између Лештана и 
Винче. Асфалтирана је Гробљан-
ска улица и завршава се рекон-
струкција улице Народног фронта 
у Дражњу. Одржане су традицио-
налне Грочанске свечаности.

85. МЛАДЕНОВАц
ДРУЖЕЊЕ СА ПЕНЗИОНЕРИмА
Све основне школе организују бес-

платне екскурзије за ученике од првог 
до четвртог разреда, а финансира их 
Општина. У МЗ Сенаја изграђен је пло-
части пропуст - мост на путу за засеок 
Крушак. Активисти ОО дружили су се са 
суграђанима на штанду у центру града. 
Омладина ОО обележила је Међународ-
ни дан деце жртава насиља. За старије 
Младеновчане организовано је још јед-
но дружење као мали знак захвалности 

за све што су учинили за Младеновац и 
Србију. Градоначелник Београда Алек-
сандар Шапић обишао је реновирани 
базен СЦ „Љубомир Ивановић Геџа“. 
Градски менаџер Mирослав Чучковић и 
помоћник градоначелника Александар 
Савић одржали су радни састанак са 
општинским руководством. Одељење 
Центра за социјални рад комплетно се 
реконструише после 37 година. Уређене 
су зоне школа у Ковачевцу и Кораћици.
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88. пАЛИЛУЛА

ТРОФЕЈ ВИДОВДАНА
У канцеларији СНС у Крњачи организова-

но је дружење за најстарије суграђане, а за-
бави су присуствовале и чланице Уније жена 
из Борче. Родитељима новорођених беба 
уручено 88 колица. ГО Палилула органи-
зовала је, у сарадњи са НСЗ, Сајам средњих 
школа у Центру за културу „Влада Дивљан“. 
У оквиру манифестације „Трофеј Видовда-
на“ одржана је фијакеријада, такмичење у 
пецању, кувању рибље чорбе, шаховски тур-
нир и утакмица у малом фудбалу. Одржана 
је и традиционална Вишњијада. Општина је 
наградила вуковце и ђаке генерације таблет 
рачунарима. Председник Општине Мирослав 
Ивановић уручио је постељину Дому студе-
ната Православног богословског факултета. 

Асфалтирано је више улица. Започета је по-
дела 2.400 ПВЦ канти у Крњачи. У насељу 
Попова бара отворено је ново дечије игра-
лиште. Уређен је простор између улица Гли-

нских жртава и Славка Колара у Котежу. На 
шеталишту поред канала Визељ, постављена 
је чесма. У склопу уређења међублоковског 
простора, асфалтирана је Чика Лукина стаза.

93. НОВИ БЕОГРАД
РАДНЕ АКЦИЈЕ

У оквиру Видо-
вданске акције, ак-
тивисти МО Арена, 
заједно са својим 
комшијама, уредили 
су металне ограде, 
зидиће испод ограда 
и жардињере у ули-
ци Антифашистичке 
борбе. Активисти 
ОО су у констант-
ној комуникацији са 
грађанима и труде 
се да реше сваки 
проблем. У акцији 
уређења наружених 
фасада у блоку 44, уклоњено је 
на десетине графита са улаза. У 
оквиру акције „Вратимо нашем 

Блоку сјај да буде нај“, активи-
сти СНС офарбали су жардиње-
ре, засадили цвеће и оспособи-
ли клупе.89. РАКОВИцА

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРШИНА

У ОШ „Коста Абрашевић“ за-
мењена је улазна капија. Гради 
се парк у Улици Едварда Грига и 
завршава спортски терен и дечије 
игралиште на језеру у Реснику. 
Настављена је изградња канали-
зационе мреже у Јелезовачкој и 
Урошевачкој улици, као и у више 
улица у близини језера у Реснику. 
Почела је реконструкција трото-
ара у улицама Славка Родића и 
Кнежевачкој. Орезано је растиње 
дуж Улице Младена Жујовића. 
Активисти ОО уредили су прила-
зе и зелене површине у улицама 
Вукасићевој, Јужноморавској и 
Јосипа Теларевића. Уређено је де-
чије игралиште у насељу Љубиша 

Јеленковић и зелене површине 
дуж Каменца. Уређен је паркинг у 
Јосипа Теларевића, а на Сунчаном 
брегу дечије игралиште. Активи-
сти ОО разговарају са грађанима 
на штандовима. Почела је друга 
фаза радова на језеру у Реснику. 
Након пожара у Видиковачком 
венцу 37, Општина је помогла 
санацију заједничких просто-
рија. Гради се парк у Старом Ко-
шутњаку. У току је реконструк-
ција дела Вукасовићеве улице. 
Почела је изградња два паркинга. 
Одборници и функционери ОО 
разговарали су са грађанима у 
просторијама МЗ, на терену и на 
штандовима.

91. ЗВЕЗДАРА
160 ПАКЕТА ЗА БЕБЕ

Марко Стојчић разговарао је са 
грађанима о пројектима који су 
планирани у наредном периоду. 
Председник ГО Звездара Владан 
Јеремић уручио је првих 160 па-
кета добродошлице за бебе. ГО 
Звездара потписала је споразум 
о пословно-техничкој сарадњи са 
Националном академијом за јавну 
управу. Сваке недеље одржава се 
састанак са управницима стам-
бених заједница. У Звездарској 
шуми је одржана спортска мани-

фестација за особе са инвалиди-
тетом. Звездарски напредњаци 
започели су велику акцију „Звез-
дара блиста“, кречењем повр-
шина прекривених графитима и 
чишћењем дечијих игралишта. 
Уговори о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних 
кућа потписани су са 17 грађана. 
Почела је реконструкција Улице 
Михаила Булгакова у Миријеву. 
ОМШ „Владимир Ђорђевић” до-
била је нови кров.

90. ВОЖДОВАц
ПОСЕТА СУГРАЂАНИмА

Активисти ОО организовали су штандове на више локација и разго-
варали са комшијама. Активисти МО Зуце посетили су расељена лица 
са КиМ и ромске породице.

92. СОпОТ
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИмА

Настављена је пракса оби-
ласка МЗ, где су активисти и 
повереник ОО разговарали са 
суграђанима. У току је асфалти-
рање Улице Степе Степановића, 
а у МЗ Ђуринци уређена је јавна 
површина на Авалском путу. Ак-

тивисти су наставили са акција-
ма чишћења јавних површина. 
Aсфалтиран је пут Дрлупа - Сиб-
ница, Улица Бранка Милијано-
вића и паркинг надомак гробља. 
Одржан је 50. Филмски фестивал 
и шеста Гулашијада.

96. СТАРИ ГРАД
ПРИЈЕм ГРАЂАНА
Председник ОО 

Лука Петровић 
одржао је пријем 
грађана у странач-
ким просторијама. 
Активисти ОО 
разговарали су са 
комшијама на пет 
локација. Почела 
је манифестација 
„ С т а р о г р а д с к о 
лето“. У Управи ГО 
Стари град почео је трећи циклус 
стручне праксе. Ботаничка башта 
„Јевремовац” и Старограђани обе-
лежили су Светски дан животне 
средине, а манифестацији је при-
суствовао и председник Општине 
Радослав Марјановић. Марјановић 
је потписао протокол о сарадњи са 

десет удружења из области кул-
туре. Општина је наградила ђаке 
генерације. Обезбеђене су бес-
платне карте за отворене базене 
СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“ 
за суграђане који имају картицу 
„Стари град мисли на тебе“, а за 
наше највредније активисте орга-
низовано је крстарење.

94. САВСКИ ВЕНАц
БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА 
НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

Организовани су бесплатни 
излети за најстарије суграђане и 
курсеви страних језика за основце 
и младе. ГО Савски венац, у са-
радњи са Заводом за здравствену 
заштиту радника „Железнице Ср-
бије“, наставља са организовањем 
бесплатних превентивних здрав-
ствених прегледа за грађане. Ком-
панија „Дунав осигурање“ и „Дунав 
РЕ“, уз подршку Министарства заш-
тите животне средине, реализују 
пројекат замене система грејања у 
вртићу „Пчелица“. На иницијативу 
грађана, уређено је игралиште у 
Улици Косте Главинића и запуште-
на јавна површина у Југ Богдановој. 

Општина је приредила манифес-
тацију „Дани Исидоре Секулић“. 
Председник Милош Видовић на-
градио је најбоље ученике. Започ-
ето је уређење игралишта за децу 
у Палацковој улици и замењена су 
34 контејнера. Туристичка органи-
зација учествовала је на Београд-
ском карневалу бродова. Члан Већа 
Владимир Павловић и представник 
компаније „Comtrade“ Марко Гр-
чић уручили су рачунарску опрему 
и клима уређаје вртићу и основним 
школама. Организовано је бес-
платно рекреативно пливање за 
суграђане, као и бесплатни излети 
на Фрушку гору за пензионере.

97. ЧУКАРИцА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Завршена је комплетна рекон-
струкција Горичке улице у Срем-
чици, као и обнова одвојка Улице 
Данице Аћимац у насељу Велика 
Моштаница. Становници улица 
Обреновића и Петра Марковића 
добили су нови асфалт. Рекон-
струисана је и улица Илије Чалића 
у Железнику и Стојана Симића у 
Сремчици. Почела је реконструк-
ција Комовске улице у насељу 

Беле воде. У насељу Церак почели 
су радови на уређењу Петефијеве 
улице. Започета је изградња ка-
нализационе мреже за мештане 
Читачког потока и дела  Бановог 
брда. Завршена је реконструкција 
Копаоничке улице, као и Свете 
Станковића-Француза. Почeла је 
санација Авалске улице у Желез-
нику и у делу Здравка Јовановића 
у Белим водама.

98. ЛАЗАРЕВАц
РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ
Председник ГО Лазаревац 

Бојан Стевић обишао је водовод 
Пештан. У МЗ Дудовица завршена 
је реконструкција пута за Мари-
нац, у МЗ Барзиловица асфалти-
рање Јоксића краја, а у МЗ Брајко-
вац - пута за Липље. У току је 
изградња резервоара за водосна-
бдевање у МЗ Миросаљци. Уруче-
не су награде ђацима генерација и 
вуковцима. Руководство ГО Лаза-
ревац, на челу са Стевићем, разго-
варало је са грађанима о пробле-
мима који су везани за комуналну 
инфраструктуру, имовинско-прав-
не послове, социјалну помоћ... 

Реконструисан је пут Стмово - Пр-
косава. Обележен је Дан општи-
не. Улица Милице Стојадиновић 
Српкиње добила је канализацио-
ну, водоводну и гасификациону 
мрежу, тротоар и 50 водоводних 
прикључака. У МЗ Шопић у Миле-
тића крају гради се канализација. 
Настављена је подела бесплатних 
колица бебама које су рођене у 
2022. години. Чланови Савета за 
безбедност саобраћаја и Савета за 
пољопривреду поделили су рота-
циона светла пољопривредници-
ма за означавање пољопривред-
них возила.

95. СУРЧИН
УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА СПОРТА
Општина и компанија „Нестле“ 

организовали су Сајам запошља-
вaња. Потписани су уговори са 
представницима 36 спортских клу-
бова, а у три основне школе реали-
зује се бесплатна школа спорта за 
ученике нижих разреда. Органи-
зована је традиционална манифес-
тација Бојчинско културно лето. 
Обележен је Међународни дан 
реке Саве. У току је асфалтирање 
тротоара у Јакову. Завршава се ре-

конструкција центра Добановаца, а 
у Прогару се граде пешачке стазе. 
Градска општина и ове године на-
градила је најуспешније ученике. 
Одржавају се бесплатне школе 
спорта током летњег распуста за 
основце. Туристичка организација 
освојила је  друго место за најле-
пше украшен брод на Београдском 
карневалу бродова. Активисти ОО 
свакодневно организују штандове 
и разговарају са суграђанима.



БЕОГрад

млади СпортиСти Са ким, републике СрпСке и дијаСпоре, који учеСтВују 
у кампу „Србија те зоВе 2022“, били Су гоСти предСедника Вучића

предСедник алекСандар Вучић дочекао је прВи аВион „Хаинан 
ерлајнСа“, компаније која је, након четири године, уСпоСтаВила 

директне летоВе на линији београд - пекинг

пријем у предСедништВу Србије СрпСке деце из ХрВатСке, мађарСке 
и СлоВеније, која Су бораВила у поСети београду

предСедник Вучић примио је од друштВа лекара ВојВодине 
„ХипократоВу медаљу“ за заСлуге у унапређењу здраВСтВа

уручење Стипендија „доСитеја“ најбољим Студентима ноВоСадСког и београдСког униВерзитета на СВечаноСти у СрпСком народном позоришту

НОВИ Сад

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

ОСЕчИНа

на отВарању 17. Сајма шљиВа


