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У ЖИЖИ

Представнике компаније 
„ХБИС“ Смедерево, које 

је предводио генерални ди-
ректор Сонг Сихаи, угостио 
је у Београду председник 
Александар Вучић, и разго-
варао о резултатима посло-
вања те компаније у Србији у 
2021. години, као и о текућим 
пројектима и плановима, а 
разговору је присуствовала 
и амбасадорка Кине Чен Бо.

Представници „ХБИС“-а 
обавестили су председни-
ка да је компанија у 2021. 
години у Србији остварила 
највиши ниво прихода од 
преузимања Железаре у 
Смедереву и да је прошле 
године забележен раст од 

84,5 одсто у односу на ост-
варене приходе у 2020. го-

дини. Генерални директор 
Сонг Сихаи истакао је да је, 

упркос енергетској кризи и 
проблемима у снабдевању 
у целом свету, остварена 
производња од 901.000 
тоне у току првих девет ме-
сеци 2022. године. Такође, 
навео је да обим извоза те 
компаније на тржиште ЕУ, 
у току првих седам месе-
ци 2022. године, износи 
397.000 тона, што је раст 
од 3,9 одсто у односу на 
исти период прошле године. 
Председник Вучић потвр-
дио је безрезервну подршку 
компанији „ХБИС“ и најавио 
да ће са кинеским прија-
тељима наставити да ради 
на унапређењу и даљем раз-
воју односа два народа.

БОРБА зА ИНВЕСтИЦИЈЕ

Немачка компанија 
„МТУ“ отворила је 

у Новој Пазови фабри-
ку за поправку делова 
мотора за авионе „МТУ 
Мејнтејнс Србија“, у 
присуству председни-
ка Србије Александра 
Вучића, који је истакао 
да је то велика ствар за 
нашу земљу која ће до-
нети промене.

Ова немачка инвес-
тиција вредна је око 
100 милиона евра и у 
првој фази предвиђено 
је отварање 500 нових 
радних места. Пред-
седник Вучић, током 
обиласка, изразио је 
одушевљење новим по-
гонима и истакао да ће 
та фабрика бити на по-
нос Србије.

„МТУ има огромно 
тржиште, када је реч 
о авионици и свему 
што се тога тиче. У 
наредних 50 или 60 
година имају тржиште 
и одавде неће ићи. То 
је велики успех за нас, 
што смо успели да на-
правимо блиске одно-
се са њима“, нагласио 
је председник Вучић и 
објаснио да је за „МТУ“ 
веома важно дуално 
образовање у Србији, 
јер ће им бити потреб-
ни одговарајући рад-

ници. Рекао је да је у 
фабрици тренутно за-
послено 240 радника и 
да ће ускоро број бити 
повећан на 500, па и на 
1.000. радника.

„За ово смо платили 
14,6 милиона, али то 
ће нама донети мно-
го више, а сам долазак 
„МТУ“ и стављање наше 
земље на светску мапу 
где је присутан „МТУ“ 
велика је част. На ово-
ме смо радили шест 
година, захвалан сам 
Флоријану Хану, нашем 
баварском пријатељу, и 
радујем се што ће фа-
брика бити изграђена 
за 11 месеци“, рекао је 
председник Вучић.

Нагласио је да „МТУ“ 
неће отићи из Србије 
због кризе, цене гаса и 
струје, али да други ин-
веститори хоће и да ће 
то бити највећа борба 
у наредних годину и по 
дана да они буду задр-
жани. „МТУ“ је водећи 
произвођач мотора и 
један од највећих свет-
ских добављача услуга 
одржавања авионских 
мотора. Према речима 
председника Вучића, 
у фабрици ће бити ан-
гажован инжењерски 
кадар, али и људи са 
средњо-техничким об-
разовањем и ученици у 
оквиру дуалног образо-
вања.

Представници јапан-
ске организације 

за спољну трговину 
„Џетро“ разговарали 
су о досадашњим и но-
вим инвестицијама те 
земље у Србији, јачању 
економске сарадње, као 
и унапређивању свеу-
купних односа Србије и 
Јапана.

„Тренутно, од три во-
дећа производа у срп-

ском извозу у свет, чак 
два долазе из области 
производње компонен-
ти за ауто-индустрију, 
у коју су укључени ја-
пански инвеститори“, 
рекао је председник Ву-
чић, и поручио да је Ср-
бија на путу да постане 
лидер региона у инова-
тивним технологијама и 
њиховој примени у ау-
томобилској и хемијској 

индустрији, као и про-
изводњи елемената за 
железнички транспорт.

„Иако је Србија у Ја-
пану до сада у великој 
мери била позната ма-
хом по спорту и препо-
зната као земља Новака 
Ђоковића и Драгана 
Стојковића Пиксија, же-
лимо да нашу земљу  
посети далеко већи број 
јапанских туриста како 

СА ЈАПАНСКИм „ЏЕтРОм” О ЈАчАњУ ЕКОНОмСКЕ САРАДњЕ

НЕмАчКА КОмПАНИЈА „мтУ” 
ОтВОРИЛА фАБРИКУ

РЕКОРДНИ ПРИхОДИ 
КИНЕСКОг „хБИС”-А

Председник Александар 
Вучић разговарао је у 

Београду с представници-
ма француског пословног 
удружења „Покрет фран-
цуских компанија - МЕДЕФ“ 
о инвестицијама у приори-
тетне привредне секторе, и 
о заинтересованости фран-
цуских компанија за учешће 
у реализацији великих ин-
фраструктурних пројеката у 
Србији.

Oценио je да су економ-
ска и политичка стабилност, 
као и свеобухватне рефор-
ме, довели Србију на ли-
дерску позицију, као једну 
од светски најпопуларнијих 
инвестиционих локација. 

Истакао је да су континуи-
рана сарадња и присуство 
француских компанија и 
повећање инвестиција нај-
боља препорука другим 
глобалним компанијама да 

своје пословање почну у Ср-
бији. Теме разговора биле 
су и храна, екологија, обно-
вљиви извори енергије, раз-
вој ИТ сектора и софтверске 
индустрије, финансирање 

пројеката, као и развој Бе-
ограда и заинтересованост 
француских компанија за 
пројекат реконструкције и 
модернизације брзе пруге 
Београд-Ниш.

фРАНЦУСКЕ КОмПАНИЈЕ И ВЕЛИКИ ИНфРАСтРУКтУРНИ ПРОЈЕКтИ

би своје импресије о Србији, 
њеним лепотама и људима 
могли да преносе даље. То 
исто очекујемо и по питању 
јапанских фирми. Сигурни 
смо да ће компаније попут 
„Јазакија“, „Тојо тајерса“, 
„Иточуа“, „Нидека“, „Тојота 
Цушоа“, „Јапан табака“ бити 
најбољи промотери за дола-
зак нових јапанских инвес-
титора у Србију“, поручио је 
председник.
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У Власотинцу је отворен 
нови погон немачке 
компаније „Грунер“, у 

којем раде и ђаци у оквиру 
програма дуалног образо-
вања, а свечаном отварању 
присуствовао је и председник 
Србије Александар Вучић. У 
новом погону производиће се 
релеји за реномиране аутомо-
билске брендове, а председ-
ник Вучић, обилазећи фабри-
ку, констатовао је да има 
много радница и истакао да су 
жене у тој области познате по 
прецизном раду. Такође, раз-
говарао је и са ђацима који су 
се определили за смер индус-
тријски механичар, који у по-
гону раде три дана недељно.

„Мени је Шимон Перез ре-
као, тек када вам деца са 14 
година науче да једнако раде 
колико и да уче, и када ми, 
старији, који смо завршили 
факултете, будемо једнако 
учили колико и радили, моћи 

ћемо да рачунамо да имамо 
будућност. Ово је једини на-
чин да успемо“, поручио је 
председник Вучић.

Истакао је и да је Техни-
чка школа у Власотинцу у 
предности у односу на све 
друге школе, јер ђаци могу 
да рачунају на посао чим 
заврше школу. Тако је не-
давно „Грунер“ примио на 
посао 45 свршених ђака ове 
школе, а председник Вучић 
разговарао је са седамнае-
стогодишњим близанцима 
Николином и Николом, који 
су недељу дана након завр-
шетка школовања, добили 
посао. Они су му пренели 
да су родитељи поносни на 
њих, да су сада у кућу стиг-
ле две нове плате и да се то 
одразило на кућни буџет.

Председник Вучић поручио 
је да ће бити отворено 200 
нових радних места и најавио 
да ће држава „Грунеру“ обез-
бедити простор и дати још 
веће субвенције ако отворе 

још неку фабрику у Србији. 
Истакао је да ће Техничка 
школа у Власотинцу постати 
један од четири велика тре-
нинг центра за дуално обра-
зовање за целу Србију.

„Одатле ћемо имати људе, 
не само за „Грунер“, већ и 
друге фабрике на југу Ср-
бије. То су ствари које доно-
се велике промене и нешто 
лакши живот овде“, рекао је 
председник Вучић.

Нагласио је и да ће ове 
године трговинска размена 
Србије и Немачке прећи 7,2 
милијарде евра и додао да 
је само у првих осам месеци 
остварена размена од 5,4 ми-
лијарди евра. Рекао је и да ће 
ово бити апсолутно рекорд-
на година када је реч о раз-
мени са Немачком, пошто је 

досадашња највећа размена 
била 6,4 милијарде евра.

„Имамо велику размену 
захваљујући „Грунеру“ и дру-
гим немачким компанијама. То 
је за нас велика и важна ствар, 
ово чини напредак Србије, тек 
када људи имају посао, могу 
да остану у Власотинцу“, ис-
такао је председник Вучић.

Према његовим речима, 
„Грунер“ има већу фабрику у 
Србији него у другим земља-
ма, попут Туниса и Индије.

„Мало повећајте радници-
ма плате. То је моја молба, а 
ви од нас следећи пут узми-
те мало веће субвенције, ако 
можемо такав договор да на-
правимо“, поручио је пред-
седник Вучић руководству 
„Грунера“ за шта је добио 
велики аплауз радника.

Председник Србије 
Александар Вучић 
састао се у Београду 

са председником Уједињених 
Арапских Емирата, Мухаме-
дом бин Заједом ел Нахјаном, 
за кога је испред Палате „Ср-
бија“ приређен свечани дочек.

Посета шеика Бин Заједа 
Србији је прва радна посета 
након што је у мају, после 
смрти свог брата Калифе, 
постао председник Емирата. 
Од 2012. године до данас, 
председник Вучић и шеик 
Бин Зајед имали су више 
од двадесет сусрета, а по-
следњи пут састали су се 
у септембру, у Абу Дабију, 
када је потписано десет спо-
разума између две државе.

Најважнији споразум био 
је онај којим Србија добија 
од УАЕ финансијску подрш-
ку, тачније споразум о кре-
диту од милијарду долара 
по повољној каматној стопи 
од три одсто. Потписани су 
и споразуми о стратешком 
партнерству две земље, али 
и документи о сарадњи у 
области правосуђа, културе, 
сајбер-безбедности, борбе 
против трговине људима и 
сарадњи дипломатских ака-
демија. У тешкој глобалној 
кризи, ова посета је за Ср-
бију била веома значајна, 
јер су УАЕ седми на свету по 

нафтним резервама, односно 
поседују скоро шест одсто 
светских резерви нафте.

Председник Вучић, после 
разговора са шеиком Бин 
Заједом ал Нахјаном у Бе-
ограду, истакао је да је он 
велики, искрени пријатељ 
Србије и изразио наду да ће 
успети да га заинтересује за 
још неке инвестиције.

„Разговарали смо о цело-
купној ситуацији и у Украји-
ни и региону. Упознао сам 
га с тим шта се очекује од 
Србије са запада, шта је то 
и под каквим се све, неко би 
их назвао притисцима, неко 

другим именом, налазимо“, 
рекао је председник Вучић 
и изразио захвалност свом 
саговорнику на подршци и 
помоћи, подсетивши на ми-
лијарду долара са каматном 
стопом од три одсто.

Поручио је и да Србија 
води рачуна о својим инте-
ресима и по питању нафте и 
да сада све озбиљне земље 
морају дугорочно да раз-
мишљају како ће је обезбе-
дити. На питање новинара 
да ли је постигнут неки до-
говор око снабдевања нафте 
са Уједињеним Арапским 
Емиратима, одговорио је да 

не може да говори око снаб-
девања нафтом, већ само о 
дугорочним плановима.

„Сви морамо да се бави-
мо дугорочно, као озбиљна 
земља која брине о својим 
интересима. Србија мора да 
увози, у наредне две године, 
нафту преко хрватског наф-
товода ЈАНАФ и за те две 
године мора да изгради још 
најмање један нафтовод и да 
крене да гради још један. Мо-
рамо да се повезујемо и про-
налазимо партнерства у реги-
ону и луке преко којих ћемо 
да допремамо нафту. Видим 
се са Заједом други пут по-
сле месец дана, он је један од 
најважнијих светских лиде-
ра у овом тренутку, и када је 
реч о договору у ОПЕК-у који 
имају са Саудијском Арабијом 
око нафте и сваке друге врсте 
њиховог политичког пози-
ционирања. Зајед је постао 
један од најзначајнијих људи 
у свету“, нагласио је председ-
ник Вучић.

Кредит од Уједињених 
Арапских Емирата који је 
Србија добила у износу од 
милијарду долара, како је 
објаснио, биће на распола-
гању дан пошто се обави 
ратификација споразума у 
Народној скупштини и тиме 
ће бити обезбеђена потпуна 
ликвидност земље.

„ЕР СРБИЈА” ОД ДЕЦЕмБРА ЛЕтИ 
ДИРЕКтНО ДО ПЕКИНгА

ОтВАРАњЕ НОВОг ПОгОНА НЕмАчКЕ КОмПАНИЈЕ „гРУНЕР”

ако Научимо децу да 

раде, имамо будућНоСт

ВЛАСОтИНЦЕ

ПОСЕтА ШЕИКА мУхАмЕДА БИН зАЈЕДА ЕЛ НАхЈАНА СРБИЈИ

Покушаћемо да заинтересујемо 
Емирате да још инвестирају

Председник Вучић најавио 
је да ће „Ер Србија“ од де-
цембра директно летети за 
Пекинг, то јест до Тјенђина.

„Имам одличну вест за 
вас, од децембра „Ер Србија“ 
директно лети за Кину, до 
Тјенђина, који је на 35-40 

минута од Пекинга, тако да 
сте брзим возом за око пола 
сата у Пекингу“, истакао је 
председник Вучић, и најавио 
да ће „Ер Србија“ од априла 
успоставити и директне ле-
тове до Чикага, а затим и до 
Торонта.

Саслушали смо захтеве 
представника Срба са 

КиМ, који су нас упознали са 
чим се суочавају пред истек 
рока које је Приштина дала, 
а који се тиче одузимања 
таблица и аутомобила”, ре-
као је председник Алексан-
дар Вучић, након седнице 
Савета за националну без-
бедност, којој је председа-
вао. Рекао је и да је Србија, 
пре неколико дана, добила 
акт са ставовима земаља 
Квинте и ЕУ, у чијем одељку 

пише да треба да разуме-
мо да је косовска акција по 
питању таблица легитимна 
и у складу са споразумом 
из дијалога, али да постоји 
забринутост када је реч о 
роковима за примену.

„То није истина, на овај на-
чин обмањује се јавност, то 
не пише нигде, ни у једном 
споразуму. Потребно је да се 
прикаже приштинска страна 
као добра, да је потребно да 
Срби имају РКС таблице, јер 
Квинта и ЕУ подржавају не-

СРБИЈА ПРИхВАтА САмО СтАтУСНО НЕУтРАЛНЕ тАБЛИЦЕ

зависно Косово“, навео је 
председник Вучић.

Србија, како је објаснио, 
прихвата КС таблице које 

су статусно неутралне, али 
их је Приштина једнострано 

укинула, супротно свим до-
говорима и тражи само РКС 
таблице независног Косова. 
Такође, рекао је и да је на 
седници разматран немач-
ко-француски план, који су 
подржале и САД. Једногла-
сно је припремљен одговор 
на овај предлог и договоре-
но је да се уради све да се 
сачувају мир и стабилност, 
али да ће Србија бити уз 
српски народ ако буде на-
падан.

Шеик МухаМед бин Зајед ел нахјан и ПРедСедник алекСандаР ВуЧиЋ
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борићемо Се да 
Србија Напредује

Српска напредна 
странка одржала је 
седнциу Председ-

ништва и Главног одбо-
ра на којој је председник 
Александар Вучић рекао 
да нова Влада Србије до-
лази у тешка времена, јер 
се први пут бира у ситу-
ацији када је ратно стање 
у окружењу, и да су пред 
њом велики изазови.

Указао је на тешку по-
литичку ситуацију, како 

би, како је рекао, људи 
из Владе знали шта их 
чека, а шта сви очекују 
од њих. Рекао је да је 
Српска напредна стран-
ка, од 2012. године, када 
је преузела власт, про-
менила Србију и много 
урадила за земљу. Ис-
такао је да су пред Ср-
бијом велики изазови, а 
као изазов број један из-
двојио је Косово и Мето-
хију и указао да ће зато 

цела Влада морати да 
има јединствену поли-
тику и да не сме да буде 
искакања. Изазов број 
два биће притисци по 
питању спољне полити-
ке и спољнополитичких 
активности земље на том 
плану, јер како је рекао, 
нико не жели да разуме 
нашу позицију.

Поручио је да је по-
носан на многе људе из 
Српске напредне странке 

чија се имена неће наћи у 
новој Влади, али да ће они 
наставити да обављају 
важне функције, као што 
су Марко Ђурић, Злати-
бор Лончар, Бранислав 
Недимовић, Небојша Сте-
фановић, Јадранка Јокси-
мовић... Они ће, како је 
рекао, наставити да раде 
вредно за странку, а за-
тим је и прочитао имена 
кандидата за састав нове 
Владе Републике Србије.

Председница Владе 
АНА БРНАБИћ

Министарство 
спољних послова 
ИВИЦА ДАЧИћ 
(потпредседник 

Владе)

Министарство 
одбране 

МИЛОШ ВУЧЕВИћ 
(потпредседник 

Владе)

Министарство 
финансија 

СИНИША МАЛИ 
(потпредседник 

Владе)

Министарство 
привреде 

РАДЕ БАСТА

Министарство 
пољопривреде 

ЈЕЛЕНА 
ТАНАСКОВИћ

Министарство 
екологије 

ИРЕНА 
ВУЈОВИћ

Министарство 
унутрашњих послова 

БРАТИСЛАВ 
ГАШИћ

Министарство 
унутрашње и спољне 

трговине 
ТОМИСЛАВ 

МОМИРОВИћ

Министарство 
рударства и 
енергетике 

ДУБРАВКА ЂЕДОВИћ 
НЕГРЕ

Министарство за 
европске интеграције 

ТАњА 
МИШЧЕВИћ

Министарство 
државне управе и 

локалне самоуправе 
АЛЕКСАНДАР 

МАРТИНОВИћ

Министарство грађе-
винарства, саобраћаја 

и инфраструктуре 
ГОРАН ВЕСИћ

Министарство 
правде 
МАЈА 

ПОПОВИћ

Министарство науке, 
технолошког развој и 

иновација 
ЈЕЛЕНА БЕГОВИћ

Министарство 
здравља 
ДАНИЦА 

ГРУЈИЧИћ

Министарство за 
рад, запошљавање, 

борачка и социјална 
питања 

НИКОЛА СЕЛАКОВИћ

Министарство за 
људска и мањинска 
права и друштвени 

дијалог 
ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ

Министарство 
просвете 
БРАНКО 
РУЖИћ

Министарство 
спорта 

ЗОРАН ГАЈИћ

Министарство 
културе 

МАЈА ГОЈКОВИћ

Министарство 
за бригу о селу 

МИЛАН 
КРКОБАБИћ

Министарство за 
бригу о породици и 

демографији 
ДАРИЈА КИСИћ

Министарство 
туризма и омладине 

ХУСЕИН МЕМИћ

Министарство 
телекомуникација и 

информисања – 
МИХАЈЛО ЈОВАНОВИћ

Министарство за 
јавна улагања – 

МАРКО 
БЛАГОЈЕВИћ

Министарство без 
портфеља 

ЕДИН ЂЕРЛЕК

Министарство без 
портфеља (развој 

неразвијених општина) 
НОВИЦА ТОНЧЕВ

Министарство без 
портфеља 

ЂОРЂЕ 
МИЛИћЕВИћ
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Мандатарка за састав 
нове Владе Србије 
Ана Брнабић, у при-

суству будућих министара, 
представила је, у Скупштини 
Србије, народним послани-
цима и грађанима програм 
рада нове Владе, написан на 
78 страна. Експозе је почела 
наводима о успешној борби 
против корона пандемије и 
изградњи болница и објека-
та за здравство, као и о по-
већању плата здравственим 
радницима.

„Започели смо радове на 
реконструкцији и изградњи 
КЦ Војводине. Наставили 
смо да радимо на припреми 
техничке документације и 
тендера за реконструкцију и 
изградњу КЦ у Крагујевцу. 
Завршили смо нови објекат 
Института за кардио-васку-
ларне болести Дедиње 2. За-
почели изградњу нове Уни-
верзитетске дечије клинике 
Тиршова 2. Наставили смо 
реконструкцију и изградњу 
установа примарне и секун-
дарне здравствене заштите 
по целој Србији. Током пан-

демије три пута смо повећа-
ли плате здравственим рад-
ницима, а у децембру 2020. 
здравствени радници доби-
ли су и једнократно 10.000 
динара“, навела је Брбабић 
и подсетила да је и завршен 
реновирани КЦ Србије.

Такође, подсетила је и на 
изградњу нових болница, 
набавку вакцина и брзу и 
ефикасну вакцинацију, што 
је спасило милионе живота. 
Додала је и да је електронска 
управа обезбедила ефикасан 
начин за пријаву за вакцине. 
Истакла је да су тада људи из 
иностранства пристигли да 
се вакцинишу, те подсетила 
на помоћ Србије земљама у 
региону, као и бројним сиро-
машним државама на свету.

ПУтЕВИ И ПРУгЕ

Мандатарка Брнабић наве-
ла је да је Влада, током пре-
тходног мандата, започела 
изградњу већег броја ауто-
путева и брзих саобраћајни-
ца. Подсетила је да се данас 
возом од Београда до Новог 

Сада путује нешто више од 
пола сата, брзином од 200 
километара на сат, и да се 
гради брза пруга од Новог 
Сада до границе са Мађар-
ском, која треба да буде за-
вршена у мандату ове Владе.

„Започели смо и завршили 
реконструкцију и модерни-
зацију железничких праваца 
Суботица - Хоргош, започ-
ели Ниш - Брестовац, а ус-
коро ће почети и Ниш - Ди-
митровград. У мандату ове 
Владе крећемо и са радови-
ма на изградњи брзе пруге 
од Београда до Ниша, чија 
је припрема у току. У овом 
тренутку имамо 12 пројеката 
у имплементацији у укупној 
дужини од око 500 киломе-
тара. Увелико се ради деони-
ца Рума - Шабац - Лозница, 
и завршава се мост преко 
Саве на аутопуту Кузмин 
- Сремска Рача. Започели 
смо радове на Фрушкогор-
ском коридору, ауто-путу 
Ниш - Мердаре, радове на 
изградњи саобраћајнице По-
жаревац - Велико Градиште 
- Голубац. Завршили смо још 

једну деоницу ауто-пута Ми-
лош Велики, од Прељине до 
Паковраћа, чиме смо напра-
вили обилазницу око Чачка. 
На обилазници око Београда 
завршена је деоница од Ос-
тружнице до излаза из ту-
нела Стражевица. Као један 
од највећих резултата пре-
тходне Владе и историјских 
искорака, остаће то да смо 
отворили прву брзу пругу у 
Србији“, рекла је Брбанић.

ВЛАДАВИНА 
ПРАВА

У области владавине пра-
ва, у претходне две године 
направили смо највеће иско-
раке у протеклих 20 година. 
На транспарентан и инклузи-
ван начин, уз учешће струч-
них организација и органи-
зација цивилног друштва, 
представника правних фа-
култета и струке, и уз сталне 
консултације са Венецијан-
ском комисијом, припреми-
ли смо уставне амандмане 
у области правосуђа, а у 
јануару ове године спрове-

ли и референдум на коме су 
грађани потврдили да желе 
да се Устав Републике Србије 
промени на начин који ће 
деполитизовати правосуђе 
и обезбедити независно суд-
ство и самостално тужилаш-
тво“, рекла је мандатарка.

Додала је да ће ово оста-
ти једна од најважнијих те-
ковина претходне Владе и 
резултата СНС и коалиције, 
као и да ће то спречити да се 
у Србији икада више понови 
срамна „реформа“ правосуђа 
из 2009. године. Мандатар-
ка је подсетила и на борбу 
против мафије и хапшење 
криминалне групе Веље Не-
воље и Марка Миљковића, 
напомињући обећање бес-
компромисне и беспоштедне 
борбе против мафије.

ЕНЕРгЕтИКА

Подсетила је да не смемо 
да се ослонимо само на један 
енергетски извор или парт-
нера, посебно када се пока-
жу непоузданим, и навела 
да ће највећи пројекат бити 

нафтовод до Мађарске.
„Апсолутни приоритет 

биће нова енергетска поли-
тика Републике Србије, као 
што смо се у прошлом ман-
дату фокусирали на здрав-
ство. А о томе колико ће 
то бити тешко, цитирала је 
председника Француске Ема-
нуела Макрона који је рекао 
да тренутак у којем живимо 
изгледа као да је саздан од 
низа криза, од којих је сва-
ка озбиљнија од претходне, 
те да долази крај обиља и 
безбрижности“, поручила је 
Брнабић.

КОСОВО 
И мЕтОхИЈА

Подсетила на НАТО бом-
бардовање СРЈ, које је ок-
рактерисала као бруталну 
агресију којом је уведено 
право јачег уместо међуна-
родног права. Додала је да 
је кршење резолуција СБ УН 
довело свет у стање у как-
вом данас јесте. Говорећи 
о нормализацији односа са 
Приштином, истакла је да 

није имплементирана сама 
срж Бриселског споразума, 
Заједница српских општина. 
Додала је и да је у интересу 
Србије да настави реформе 
на европском путу, јер оне 
јачају нашу привреду, и зато 
што тежимо владавини права 
и јачању институција.

„Нама су светиње српски 
национални интереси, и очу-
вање међународног права, то 
су и наше црвене линије на 
Косову, рекла је мандатарка.

Додала је и да се наставља 
рад на иницијативи Отво-
рени Балкан, као и да је та 
иницијатива отворена и за 
Приштину.

„Остајемо посвећени 
дијалогу са Приштином, али 
пре било каквих договора, 
први споразум о нормализа-
цији, Бриселски, мора бити 
у потпуности имплементи-
ран. Очекујемо од ЕУ, као 
потписнице, и Приштине, 
обебзеде оснивање ЗСО“, 
истакла је Брнабић.

Подршка нашем народу у 
региону, како је навела, биће 
усмерена на неговање језика и 

писма, на неговање посебних 
веза са Републиком Српском, 
поштујући Дејтонски спора-
зум, и развијање сарадње са 
Босном и Херцеговином.

ЕКОНОмИЈА

„У само десет година, више 
смо него дуплирали просеч-
не плате. Пре десет година 
просечна зарада била је 330 
евра, сада је 640, а до краја 
мандата прећи ће 700 евра. У 
само 10 година отворили смо 
око 440.000 нових радних 
места, незапосленост је била 
26 одсто, а сада је осам од-
сто, минимална зарада била 
је 19.447 динара, а од 1. ја-
нуара 2023. износиће 40.000 
динара. Просечна пензија 
биће око 320 евра, а пре де-
сет година била је 203 евра“, 
нагласила је мандатарка 
Брнабић и додала да ће наш 
БДП бити око 60 милијарди 
евра, а да је пре 10 година 
био 33,7 милијарди, што зна-
чи да смо створили скоро 30 
милијарди нове вредности и 
скоро дуплирали БДП.

мАНДАтАРКА АНА БРНАБИЋ ПРЕДСтАВИЛА ПРОгРАм НОВЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

НаСтављамо Са борбом за бољи 
живот Свих грађаНа

ПРедСедник алекСандаР ВуЧиЋ 
ПРиСуСтВоВао је СВеЧаноМ 

Полагању ЗаклетВе ЧланоВа 
ноВе Владе СРбије
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ИНТЕРВЈУ

ао најјача политичка 
организација, пока-
зали смо пун демо-
кратски, национални 

и државни капацитет. У само 
конституисање овог, тринае-
стог по реду, сазива Народне 
скупштине Републике Србије 
ушли смо у вери да са опози-
цијом можемо да креирамо 
бољи, национално и држав-
но одговорнији политички 
амбијент“, каже на почетку 
разговора за „СНС Информа-
тор“ Марина Рагуш, чланица 
Председништва СНС и заме-
ница шефа Посланичке групе 
СНС у Скупштини Србије.

Према њеним речима, да-
нима су трајали политички 
договори око конституисања 
радних тела и парламентар-
них делегација у међунаро-
дним организацијама, као и 
самог скупштинског руко-
водства.

- Заиста је било и слуха и 
разумевања за све потребе и 
захтеве опозиције. Примера 
ради, Скупштина је добила 
седам потпредседничких 
места. Три потпредседничке 
позиције добила је опози-
ција. Када је реч о радним 
телима, опозиција има пет 

председничких места. И, 
чинило се, биће могуће да 
се постигне консензус око 
најважнијих националних и 
државних тема. Нажалост, 
чим су се камере укључиле 
видело се да је опозицији све 
то далеко од памети и срца.

Посебно се видело на се-
дници којој је присуство-
вао председник Алексан-
дар Вучић...
- Током посебне седни-

це, на којој се представљао 
Извештај о преговарачком 
процесу са привременим 
институцијама самоуправе 
у Приштини, на површину 
су изнете све нијансе сада-
шњег и будућег политичког 
деловања опозиције. На тој 
седници, где је председник 
Републике представљао по-
менути извештај, и то на ин-
систирање опозиције, чуле 
су се бруталне увреде. Док 
су политике биле забеле-
жене у траговима. На моје 
велико изненађење, претња 
председниковој породици 
(најстаријем сину и брату) да 
ће завршити у шахту, попут 
Гадафија, (дакле, мучени и 
силовани) прошла је као да 

сте неком наздравили „До-
бар дан“.  Нико, али нико из 
редова опозиције није осу-
дио тако гнусну претњу. И, 
то је за мене поражавајуће. 
Ниже од тога нема! Током 
тих 25 сати заседања, та-
кође, видело се да, запра-
во, испод површине на којој 
пливају незнање, непристој-
ност и бука, постоји метод. А 
то је бесомучно понављање 
неистина уз самовиктимиза-
цију. Опозиција треба тако 
да „докаже“ да демократија 
не постоји, да им се сторни-
рају елементарна права - као 
што је слобода изражавања. 
И, зато смо били изложени 
баражној паљби са те стра-
не, у смислу да им се не доз-
вољава да говоре - жалећи се 
притом на Пословник о раду. 
Све наредно била је репети-
ција истог.

Мени, нажалост!

Колико код опозицио-
них посланика заиста 
има политике, а колико 
рекламе и сликања за 
друштвене мреже?
- Добрим делом, у одго-

вору на претходно питање 
сам одговорила. У већини 

случајева, као што сте и сами 
рекли, реч је о политичком 
маркетингу и порукама за 
твитер заједницу. Дакле, на-
слови без садржаја! Тек, ту и 
тамо, на левој страни поли-
тичког спектра назрете не-
какве политике. Ужасне, јер 
су за признање независности 
такозваног Косова. Ипак, 
некакве политике. Остало, 
не знам како бих пристојно, 
а на политички коректан на-
чин дефинисала - осим како 
рекох: наслови без садржаја!

Шта очекујете од нове 
Владе Србије? Какви су 
задаци пред премијер-
ком и министрима?
- Очекујем да нас проведу 

кроз овај теснац узбурканог 
геополитичког мора: да са-
чувамо мир и безбедност за 
сваког грађанина Србије. То 
је претпоставка! Затим, да 
сачувамо и унапредимо стан-
дард људи. За почетак!  Оче-
кујем да у финансијском делу 
одржимо ликвидност, сачува-
мо курс, обуздамо инфлацију, 
да у привреди наставимо са 
политиком раста и довођења 
инвестиција. Ово нам је врло 
важно због буџета који треба 

ПОНОСНА САм ШтО ВОДИмО САмОСтАЛНУ 
ПОЛИтИКУ, УПРКОС ПРИтИСЦИмА

да издржи под теретом кризе. 
Ништа мање важан је и курс 
који Србија треба да настави, 
а јесте вођење самосталне и 
независне политике која ће 
се темељити искључиво на 
националним и државним ин-
тересима Републике Србије.

Каква зима је пред нама? 
чему грађани могу да се 
надају?
- Зима ће бити тешка, пр-

венствено због рата на ис-
току Европе. Приоритет је 
енергетска стабилност и 
безбедност. Политичко ру-
ководство Србије потруди-
ло се на време да обезбеди 
енергенте, да одржи цене на 
начин да грађани не треба да 
брину. Наше робне резерве 
су, такође, пуне захваљујући 
правовреној реакцији нашег 
руководства. Добро се ре-
аговало и, ипак, на време. 
Видели сте да председника 

Републике брине једино да 
се, поучен ситуацијом око 
Северног тока, не деси нека 
слична хаварија и на Балкан-
ском. Онда смо сви у пробле-
му. Опет, с обзиром на то да 
врло добро знам колико је 
одговоран, сасвим сам си-
гурна да већ има неколико 
резервних планова за сваку 
потенцијалну претњу. Тако 
да грађани могу да се надају 
да ћемо ову зиму проћи нај-
боље што може. За следећу, 
најаве нису нимало добре, 
али о том потом.

Како видите политику 
председника Алексан-
дра Вучића у сложеним 
међународним околнос-
тима?
- Најбољом могућом! То је 

човек који је својом мудро 
осмишљеном дипломатском 
офанзивом успео да се о Ср-
бији говори са уважавањем 

на бројним међународним 
форумима. Тешко је било 
и замислити да ће се мно-
ги некадашњи и садашњи 
званичници из најјачих за-
падних земаља оглашавати 
у позитивним контексту о 
Србији. Узмите само Ричар-
да Гренела који је надзи-
рао, као директор нацио-
налне обавештајне службе 
САД, 17 цивилних и војних 
обавештајних агенција и 
био специјални изасланик 
америчког председника 
за преговоре Београда и 
Приштине. Или, некадашњег 
америчког амбасадора у СР 
Југославији, Вилијама Монт-
гомерија. Да ми је неко пре 
неколико деценија рекао да 
ће Монтгомери да каже да 
је Косово силом одузето и 
против Резолуције 1244, а 
уз подршку Запада, као што 
је то изјавио пре неки дан, 
сасвим сигурно бих одмахну-
ла руком и помислила „Боже 
какву бајку чух!“. Е, то вам је 
директан и немерљив резул-
тат рада Александра Вучића. 
И, то је делић који је нама 
медијски доступан. Замисли-
те само каква планина стоји 
иза свега тога. Једнога дана, 
када време дозволи да све 
ово можемо архивски да ис-
тражујемо, разумећемо какав 
је човек водио државу у вре-
мену разних зала! То даље 
значи да Србија данас може 
да се поноси чињеницом да 
води самосталну политику, 
упркос бројним притисцима. 
Навела бих, такође, још један 
скорашњи пример европског 
парламентарца из групације 
„Идентитет и демократија“ 
који је одао признање Ср-
бији на политици коју води, 
рекавши да „поштује став Ср-
бије“ и када је реч о увођењу 
санкција Русији. И, када се 
говори о КиМ. Наравно, при-
мери су бројни. И, сваки пут 
када лидери најјачих земаља 
бораве у Србији, можемо да 
књижимо исто. То Вам је ук-
ратко оцена преданог рада 

државника на челу Републи-
ке, Александра Вучића.

Веома интересантно је 
било Ваше излагање о 
последицама НАтО бом-
бардовања по здравље 
људи и животну среди-
ну. зашто један део јав-
ности у Србији не жели 
да говори о тој теми?
- Зато што је то за њих 

забрањена тема. О томе се 
не говори, још мање пише 
јер би за њих то директно 
значило губитак наклоности 
значајног броја најјачих зе-
маља запада. Или, што је за 
њих још важније, губитак 
финансирања кроз разне 
фондове и пројекте. Опет, 
замислите ироније: ради се 
о документу Савета Европе 
који сам ја само цитирала. И, 
који потписује анализу по-
губну за здравље и живот на-
ших грађана и наше животне 
средине девастиране током 
НАТО агресије. Притом, реч 
је и о земљама југоисточ-
не Европе које су, такође, 
биле погођене последицама 
78-дневног бомбардовања 
тадашње СР Југославије.

Како сарађујете са коле-
гама у посланичкој гру-
пи „Александар Вучић- 
заједно можемо све“?
- Врло сам задовољна 

сарадњом са колегама из 
групе. Полако се кроз раз-
не теме упознајемо и гра-
димо релације неопходне 
за добро функционисање и 
тимски рад. Кад разумете у 
каквом се тренутку Србија 
налази, каква је одговор-
ност на свима нама онда се 
деси да једног дана само 
забележите да је механи-
зам почео да функционише 
баш онако како треба. Тада 
вам је сваки изазов на који 
наилазите савладив. Знате 
да сте део уиграног тима и 
све постаје лепше и лакше. 
Односно, да заједно може-
мо баш све!

Србија ће наставити да промовише ста-
билност у региону, водећи политику 

мира и сарадње на Западном Балкану, и 
остаје посвећена даљем развоју добросу-
седских односа са Црном Гором, изјавио 
је председник Александар Вучић на са-
станку са председницом Скупштине Црне 
Горе Данијелом Ђуровић, која је боравила 
у званичној посети Београду.

Председник Вучић изразио је очеки-
вање да ће две земље наставити да реша-
вају сва отворена питања дијалогом, на 
узајамно прихватљив начин, јер су добри 
односи Србије и Црне Горе, осим за њихо-
ве грађане, важни и за свеукупну стабил-
ност у региону. На састанку се разговара-
ло о билатералним односима, европским 
интеграцијама, геополитичким питањи-
ма, стању у региону и другим кључним те-
мама од значаја за грађане двеју земаља.

ДОБРИ ОДНОСИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ гОРЕ ВАжНИ зА РЕгИОН

мАРИНА РАгУШ, 
чланица Председништва СНС и 

заменица шефа Посланичке групе 
СНС у Скупштини Србије

„К

ПРедСедник алекСандаР ВуЧиЋ и МиниСтаРка данијела ЂуРоВиЋ
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Након посете Приш-
тини, специјални 
изасланик САД за 

Западни Балкан Габријел Ес-
кобар у Београду састао се 
председником Александром 
Вучићем, премијерком Аном 
Брнабић и директором кан-
целарије за КиМ Петром Пе-
тковићем. Ескобар је други 
високи западни званичник, 
после изасланика ЕУ за дија-
лог Мирослава Лајчака, који 
је прошлог месеца био у Бе-
ограду и Приштини. Такође, 
са председником Вучићем и 
косовским премијером Аљ-
бином Куртијем телефоном 
је разговарао и амерички 
државни секретар Ентони 
Блинкен.

Током посете Београду, 
Вучић и Ескобар разгова-
рали су о актуелним деша-
вањима у процесу дијалога, 

могућностима за наставак 
разговора и проналажењу 
одрживих решења. Пред-
седник Вучић истакао је 
пуну посвећеност Србије 
наставку дијалога и реша-
вању отворених питања 
између Београда и Пришти-
не, са акцентом на потпуну 
примену потписаних спо-
разума у Бриселу и пошто-
вање међународног права. 
Специјални изасланик Еско-
бар, том приликом, изразио 
је очекивање да ће се дија-
лог Београда и Приштине 
наставити динамично и 
конструктивно, што је зна-
чајно како за грађане, тако 
и за свеукупан мир, стабил-
ност и напредак региона.

Председник Вучић састао 
се и  са специјалним изасла-
ником немачке Владе за др-
жаве Западног Балкана Ма-

нуелом Сарацином, са којим 
је разговарао о актуелној 
ситуацији у региону, као и 
о могућностима за додатно 
унапређење међусобног по-
везивања и сарадње земаља 
Западног Балкана, пре свега 
у области економије.

Председник Вучић поно-
вио је позицију Србије - до-
следно залагање за пошто-
вање међународног права, 
територијалног интегрите-
та свих земаља и ангажо-
вање како би се очувао мир 
неопходан за даље јачање 
поверења и свестранију ре-
гионалну сарадњу. Пред-
седник је посебно истакао 
да је Србија показала да 
је регионално повезивање 
итекако могуће и истакао 
иницијативу Отворени 
Балкан као пример изузет-
но добре сарадње. Нагла-

сио је да Србија наставља 
са политиком одговорног 
приступа свим регионал-
ним питањима и да је пос-
већена политичком дија-
логу.

Председник Србије састао 
се прошлог месеца и са 
потпредседником Европс-
ке комисије Маргаритисом 
Схинасом, са којим је раз-
говарао о ситуацији у обла-
сти миграција и миграторне 
политике у региону и на-
чинима за јачање сарадње 
и подршке ЕУ, када је реч о 
интегрисаном управљању 
границама, заустављању 
нелегалних прелазака и по-
моћи избеглима који се на-
лазе или пролазе кроз тери-
торију Србије.

Нагласио да Србија до 
краја године планира да 
значајно усклади своју 

ОБЕЛЕжЕН ДАН БИА
Председник Србије Алек-

сандар Вучић присуство-
вао је свечаности поводом 
обележавања 20 година 
од оснивања Безбедносно-
информативне агенције и 
123 године од оснивања 
Одељења за поверљиве по-
лицијске послове.

Свечаности су, уз пред-
седника Вучића, присуство-
вали и домаћин, директор 
БИА Братислав Гашић, ми-
нистар финансија Синиша 
Мали, председник Народне 
скупштине Владимир Ор-
лић и друге званице. Ву-
чић је прво положио венац 
испред плоче са именима 
погинулих припадника 
српске безбедносне аген-
ције, а свечаност је почела 
интонирањем химне „Боже 
правде“, након чега је при-
казан кратак документарни 
филм о историји и актив-
ностима Безбедносно-ин-
формативне агенције.

У обраћању присутнима, 
председник Вучић подсетио 
је на речи Барака Обаме, 
који је рекао да се не можемо 

ослањати само на војску да 
бисмо бранили безбедност, 
већ да је потребна и јака ци-
вилна агенција.

„Живимо у времену у ком 
је активност наше службе 
најважнија, посебно због 
спољног фактора. Београд 
је последњих недеља попут 
Казабланке. Када имамо гос-
те из Русије, откривамо оне 
из западних служби који их 

прате. Када имамо госте са 
Запада, онда оне друге који 
их прате у стопу. То говори 
колико су заинтересовани не 
само једни за друге, него за 
ово парче земље које бисмо 
да сачувамо за следећа по-
колења“, рекао је председ-
ник.

Додао је да смо без наше 
кривице увучени у зачарани 
круг из ког нема излаза, те 

да су дошла тешка времена, 
и да је у тим „вуненим време-
нима“ улога службе велика и 
значајна.

„То су људи за које се ра-
чуна не да раде за Русе или 
Американце, већ да, без об-
зира на притиске и тежину 
посла, увек буду уз своју 
Србију. Знам да то није лако, 
али од тог захтева за БИА 
нећу одустати, јер то је део 
државне грађевине. Имате 
фантастичне зграде, добра 
кола, врло добре плате. Али 
државна грађевина, узео сам 
ту синтагму из вашег филма, 
она подразумева људе окре-
нуте држави, својој, не туђој. 
И зато вас молим да волите, 
штитите и чувате Србију. 
Свима награђенима честитам 
празник, живела Србија“, по-
ручио је председник Вучић.

Директор БИА Братислав 
Гашић уручио је председни-
ку Србије посебну јубилар-
ну плакету са именима свих 
руководилаца српске без-
бедносне службе, од њеног 
оснивања 1869. године до 
данас.

Шеф Делегације Европс-
ке уније у Србији Ема-

нуел Жиофре предао је пред-
седнику Србије Александру 
Вучићу Годишњи извештај 
Европске комисије о Србији 
за 2022. годину и поручио да 
је Србија назадовала у спољ-
ним односима и када је реч о 
усаглашености са спољном 
и безбедносном политиком, 
што је повезано са мерама 
које су предузете након агре-
сије Русије на Украјину.

„Србија се није ускладила са 
рестриктивним мерама против 
Русије и препорукама високог 
представника ЕУ по овом пи-
тању“, рекао је Жиофре.

„Захвални смо на напор-
ном раду који су људи из Ев-
ропске комисије уложили у 
овај свеобухватни извештај. 
У великој мери сагласан сам 
са оним што је у њему напи-
сано, а једина област у којој 
је забележено назадовање 
наше земље тиче се одно-

са Србије према увођењу 
санкција Руској Федерацији. 
Србија ће са великом озбиљ-
ношћу и одговорношћу 
сагледати ставове ЕУ по том 
питању“, рекао је председ-
ник Вучић и посебно се освр-
нуо ма поглавље 35, које се 
односи на дијалог Београда 
и Приштине.

„Ако погледате нијансе 
из извештаја за Београд и 
за Приштину, видећете да 
смо нешто бољи или неш-

то мање лоше оцењени, 
али Србија није изазивала 
ниједну кризу, нити било 
шта друго. И по том питању 
много је тежак пут пред 
нама, и плашим се да за Ср-
бију неће бити добрих ве-
сти и томе морамо посебно 
да се посветимо како бисмо 
чували мир и стабилност, 
као и срж наших национал-
них и државних интереса“, 
поручио је председник Ву-
чић.

жИОфРЕ ПРЕДАО ИзВЕШтАЈ ЕВРОПСКЕ КОмИСИЈЕ ВУчИЋУ

ВЕСТИ

жИВА ДИПЛОмАтСКА АКтИВНОСт

визну политику са полити-
ком ЕУ како би онемогући-
ла да се њена територија 
користи за илегалне миг-
рације ка Западу. Схинас 

је поновио оцену Европ-
ске комисије да је Србија 
поуздан партнер ЕУ у уп-
рављању миграционим 
токовима и најавио нову 

траншу финансијске по-
моћи Европске комисије 
Комесаријату Србије за из-
беглице и мигранте, у из-
носу од 36 милиона евра. 

Схинас је такође понудио 
да се убрза распоређивање 
ФРОНТЕКС-а како би се 
подржала заштита граница 
у Србији.

ПРедСедник алеСкандаР ВуЧиЋ и габРијел еСкобаР ... и МиРоСлаВ лајЧак ... МаРгаРитоС СхинаС... Мануел СаРацин

ВуЧиЋ и гаШиЋ
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Фондација „Гнездо“, 
у сарадњи са Гора-

ном Весићем, телевизијом 
Пинк и бројним донато-
рима, за непуних годину 
дана постојања помогла 
је многим породицама. До 
сада су сакупили укупно 
400.000 евра и преусмери-
ли их за помоћ људима који 
су најугроженији у нашем 
друштву, спроводећи тако 

на најбољи начин полити-
ку председника Александра 
Вучића, који се бори за сва-
ку особу којој су потребни 
помоћ и подршка.

„Изградили смо пет кућа 
у Мајским пољанама за Србе 
који су изгубили домове у 
земљотресу у Хрватској. Из-
градили смо куће за десе-
точлану породицу Јелић из 
Бољеваца и за шесточлану 

породицу Буловић из Бечме-
на. Породици Милошевић 
из Београда, сестри и брату 
Марији и Лазару, којима је 
корона за месец дана одне-
ла све чланове породице, 
обезбедили смо комплетно 
реновирање куће и текуће 
трошкове“, каже Тања Попо-
вић, директорка Фондације 
за децу и младе Београда 
„Гнездо“.

Према њеним речима, 
Фондација је помогла ма-
лом Александру Џаврићу 
из Пећи да се опрерише  у 
Турској, кроз аукцију сли-
ка Небојше Ђурановића, из 
„Књиге о Београду“ и ди-
ректну донацију од 25.000 
евра. Такође, школама на 
северу КиМ донирали су 
рачунаре и таблете вредне 
три милиона динара. По-

Заменица градоначелни-
ка Београда Весна Ви-
довић чланица је Српс-

ке напредне странке од 19. 
године, због чега и каже да је 
у политичком смислу расла 
и сазревала гледајући пред-
седника Александра Вучића, 
али и друге страначке колеге 
како се свакодневно боре за 
Србију. Каже да је за њу ве-
лика част када јој такви људи 
укажу поверење и верују да 
могу заједно да раде у ин-
тересу Србије. То је, такође, 
како објашњава, и велика 
одговорност и жеља да се да 
све од себе како би се то по-
верење оправдало.

На питање колико је задо-
вољна досадашњим учинком 
и резултатима рада Српске 
напредне странке у главном 
граду, одговара да не смемо 
да заборавимо да је Београд 
годинама, пре него што је 
СНС преузела одговорност 
за вршење власти, био на 
ивици банкрота, без кранова, 
запуштен и успаван. А данас 
се убрзано развија.

- Сматрам да је доласком 
Српске напредне странке 
на власт, Београд поново 
постао регионални цен-
тар. Спуштање Београда 
на реке, довођење нових 
инвестиција,  смањење сто-
пе незапослености, развој 
инфраструктуре, брига о 

социјално угроженим кате-
горијама, само су неке од об-
ласти у којима је град напре-
довао протеклих година, а на 
нама је да радимо још брже, 
још јаче, још боље и више у 
интересу сваког становника 
нашег града. 

Колико је политика 
председника Алексан-
дра Вучића променила 
Србију и сам Београд?
- Онај ко може да промени 

себе, тај може да промени 
свет! Председник Алексан-
дар Вучић је човек који не-
престано мења себе набоље, 
а најтеже је себе променити, 
превазићи и унапредити. 
Визија председника Вучића 
променила је, а мења и даље, 
и Београд и Србију. Довољ-
но је да погледате Београд 
на води, од једног запуш-
теног дела града изграђен 
је нови симбол Београда, 
симбол напретка и развоја 
читаве Србије. Такође, мож-
да и најважније, политика 
председника Вучића допри-
нела је да сваки грађанин 
са поносом говори да је из 
Србије, да се дичи нашом 
заставом и химном. То је 
одговорна и принципијел-
на политика, захваљујући 
којој је Србија поштована 
у свету, која је изградила 
километре ауто-путева, пу-

ВЕСНА ВИДОВИЋ, 
заменик градоначелника 

Града Београда

ИНТЕРВЈУ

ВИзИЈА ПРЕДСЕДНИКА ВУчИЋА мЕњА 
И СРБИЈУ И БЕОгРАД НАБОљЕ

тева, пруга, привукла вели-
ки број директних страних 
инвестиција, смањила не-
запосленост. Државничка 
политика, уз помоћ које смо 
изградили велики број бол-
ница, клиничких центара, 
али и захваљујући којој смо 
се изборили са пандемијом 
корона вируса и набавили 
довољно вакцина. Иниција-
тива Отворени Балкан, коју 
је покренуо председник Ву-
чић, допринела је економ-
ском јачању и повезивању. 
То је политика која нам је 
показала да је свако место 
у Србији, па и оно најудаље-
није, једнако важно колико 
и Београд, научила нас је да 
памтимо сва страдања на-
шег народа, једноставно - да 
волимо и поштујемо себе и 
нашу Србију.  

Какви су Вам планови за 
даљи развој града? Које 
области ће бити посебно 
у фокусу?
- Београд тежи да иде на-

пред, да се развија и сустиг-
не велике метрополе. Свима 
нам је у фокусу да што пре 
добије метро. Изградња ме-
троа, осим што олакшава 
кретање кроз град, смањује 
саобраћајне гужве и допри-
носи смањењу загађења 
ваздуха с којим се наша прес-
тоница деценијама суочава. 

Настављамо и са започетим 
пројектима, попут линијског 
парка и уређења приобаља. 
Фокус је и на деци и поро-
дици, и програмима помоћи 
који ће им олакашати живот.

Који су највећи пробле-
ми Београда?
- Београд је метропола, 

зато је важна свакодневна 
и директна комуникација 
са грађанима. То је одличан 
начин да чујемо све њихо-
ве потребе, предлоге, али и 
критике. Када разговарамо 
са суграђанима на Палилу-
ли, са леве обале Дунава, 
онда је највећи проблем ка-
нализација, грађанима из 
центра највећи проблем је 
паркирање, некоме у Ми-
ријеву саобраћајна гужва 
или недостатак места у  вр-
тићима и школама. Дакле, 
свака београдска општи-
на, свако насеље има друге 
потребе, а на нама је да их 
све чујемо и да се посвети-
мо сваком делу Београда 
подједнако.

Како оцењујете сарадњу 
са градоначелником Алек-
сандром Шапићем?
- Сарадња је стабилна и 

професионална, а мислим 
да је то за Београд најваж-
није. Треба имати на уму да 
је Београд европска прес-

тоница, милионски град, а 
да ми бринемо о свакоднев-
ном животу грађана, али и 
о комуналним службама, 
градњи, улицама, образо-
вању, култури, социјалним 
проблемима, бескрајан је 
низ. Најбитније је да функ-
ционишемо као тим и да 
грађане ставимо на прво ме-
сто, јер смо ми ту због њих и 
због развоја града.

Шта за Вас лично пред-
ставља Београд?
- Свако ко ме бар мало 

познаје зна колика је моја 
љубав према овом граду и 
да живот не бих могла да 
замислим нигде другде. По-
знајем сваки његов део, сва-
ку улицу, сваки споменик и 
волим сваку његову ману. 
Мене ћете често видети како 
шетам Кнез Михаиловом или 
Калемегданом, како улазим 
у тролу или сам на некој од 
река, јер ту се крије прави 
дух Београда. Овде је све 
што највише волим, овде ми 
се дешавало све најважније. 
У београдским парковима 
сам се играла као мала, овде 
сам завршила школе, факул-
тет, ту сам стекла пријатеље. 
Где год сам путовала, увек 
сам му се враћала. Живот 
везујем за овај град и веома 
се поносим тиме што сам из 
Србије и Београда.

У РАДУ 
КОРИСтИм 
ИСКУСтВА СА 
САВСКОг ВЕНЦА

Ваш досадашњи стра-
начки рад био је везан 
за Савски венац. Каква 
су Вам искуства са ове 
општине?
- Општина Савски ве-

нац је права припрема 
за рад у Граду. То је јед-
на од најрепрезентатив-
нијих градских општина, 
изузетна, лепа, успешна, 
али веома изазовна и за-
хтевна. У тој општини 
научила сам како функ-
ционише тако сложена 
заједница, који су могући 
проблеми, какве су потре-
бе грађана, али и како их 
је могуће решити. Општи-
на Савски венац је веома 
добро организована по 
својој унутрашњој струк-
тури, у њој раде стручни и 
образовани људи, посло-
вање је постављено вео-
ма ефикасно, службе су 
оператвне и апсолутно на 
услузи грађанима.  Иску-
ства која сам тамо стекла 
желела бих да пренесем 
у град, на други начин и 
на другом нивоу, али то 
искуство непосредног 
рада са грађанима је не-
процењиво за разумевање 
посла који радим сад. Није 
довољно само бити стру-
чан, морате са грађанима 
да се разумете и искрено 
саосећате, јер сваки поје-
диначни проблем само је 
модел, по ком се решавају 
сви слични проблеми.

родици Савић из Земуна 
обезбедили су намештај и 
стан за годину дана. Поро-
дици Гаћеша из Београда, 
која је добила прве четвор-
ке у Србији, обезбедили су 
намештај за кућу. Поро-
дици Мићић, самохраној 
мајци са петоро деце, од 
којих је троје тешко болес-
них, обезбедили су помоћ 
за лечење деце, а самохра-
ној мајци Милешевић са 
четворо деце - стан за го-
дину дана.

ПОмОЋ ДЕЦИ БЕОгРАДА

гоРан ВеСиЋ и тања ПоПоВиЋ у ПоСети ПоРодици гаЋеШа
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У Србији је у последњих 
пет година за готово 55 

одсто повећан број винарија, 
а 22.000 хектара су под ро-
дним виноградима, рекао је 
председник Александар Ву-
чић у Тополи и најавио по-
моћ државе Тополи од око 
два милиона евра за уређење 
водоводне мреже и центра 
града.

По доласку у Краљевску 
винарију, где се одржава 
традиционална манифеста-
ција „Опленачка берба“, ре-
као је да Србија око 42 одсто 
укупне производње вина ко-
ристи увозно грожђе, најви-
ше из Северне Македоније, а 
да то мора да се промени.

„Постараћемо се да и 
Краљеви виногради буду 
брже и боље обновљени и да 
нађемо решења око имовин-
ско-правних проблема који 
данас постоје и да можемо 
као држава брже и више да 
помогнемо“, додао је пред-
седник Вучић и објаснио да 
је за Тополу и целу Шумадију 
веома важна изградња ауто-
пута Вожд Карађорђе.

„Он ће да споји Младено-
вац и Лазаревац са Аранђе-
ловцем непосредно, на тзв. 
северном делу Тополе да 
прође поред овог прелепог 
града и настави ка Рачи, 
Деспотовцу и Бору. То је 
потпуна промена, ја сам сада 
долазио, немогуће је проћи 
и нормално је да радимо пу-
теве док је још лепо време, 
то је таква гужва и стандард 
је већи и више је камиона, 
аутомобила и онда морамо 
људима да обезбедимо боље 
путеве“, рекао је председник 
Вучић.

Током обиласка Краљеве 
винарије у Тополи, обећао 
је да ће држава помоћи 

финансијски реализацију 
пројекта реконструкције и 
адаптације винарије, која 
ће коштати око 200 мили-
она динара. Домаћини су 
информисали председника 
Србије да је 2007. године, 
када је основано Удру-
жење винара Шумадије, 
у њему било пет-шест ви-
нарија, а да их данас има 
46, на шта је председник 

Вучић одговорио да су 
Шумадија и Фрушка гора 
постали центри винарства 
у Србији.

„Задржаћемо сајам вина 
у оквиру Отвореног Бал-
кана заувек у Србији и 
следеће године ћемо да 
имамо још више излагача 
и купаца“, најавио је пред-
седник и обишао музеј у 
склопу Краљеве винарије, 

у којем су међу експонати-
ма парна преса за грожђе, 
велики декантер, буре које 
су Словенци поклонили 
краљици Марији са њеним 
иницијалима, као и три 
винска бурета, поклон Ср-
бије, Словеније и Хрватске 
краљу Александру Првом 
Карађорђевићу, на којима 
су урезани почетни стихо-
ви химни трију народа.

ПРЕДСЕДНИК ВУчИЋ У ОБИЛАСКУ СРБИЈЕ

НАЈРАДОСНИЈИ САм КАДА мОжЕмО ДА 
УРАДИмО НЕШтО зА НАРОД

Током обиласка Рашког и 
Моравичког округа, пред-

седник Србије Александар 
Вучић поручио је у Девићи-
ма, након обиласка рекон-
струисаног пута Придворица 
- Девићи код Ивањице, да 
ће држава помоћи да се ура-
ди и још око 20 километа-
ра пута од Одвраћенице на 
Голији преко Брусника ка 
Ивањици. Најавио је и да ће 
држава помоћи и сређивање 
електромреже у том крају, и 
нагласио да у Ивањицу нико 
није улагао готово 50 година.

Мештани су, том приликом, 
председнику поклонили ис-

плетени џемпер, на којем је 
извезен његов потпис и срп-
ски грб, али и вунене чарапе 
са поруком „биће тешка зима“.

„Морамо да урадимо проје-
кат за водоснабдевање Девића 
и околине да једном заувек ре-
шимо проблем, а за Студеницу 

и Брусничку реку Пузовић је 
добио налог да у корита поста-
ви потпорне зидове свуда да се 
више не десе поплаве какве су 
се дешавале у претходном пе-
риоду“, пренео је председник 
Вучић грађанима.

Истакао је и да је за њега 
највећа радост, уз величан-
ствени дочек и бескрајну 
захвалност што су га дочека-
ли, то што је чуо да у школи у 
Девићима има 95 деце.

„Хоћу да чујем, за неколико 
година када поново дођем, да 
чујем да има два или три пута 
више, а за седам година да 
има 190 деце па да причамо о 
проширењу школе“, поручио 
је председник Вучић.

Нови путеви и уређење електромреже
ДЕВИЋИ

у С к о р о  к л и Н и ч к и  ц е Н т а р
Председник Александар 

Вучић поручио је, на от-
варању реконструисаног пута 
од Новог Пазара до Тутина у 
дужини од 20,5 километара, 
да жели да Бошњаци имају 
што више представника у вла-
ди и свим другим државним 
институцијама, у том крају и 
на свим другим нивоима, и 
више него што Бошњацима то 
пропорционално припада.

„Да ви видите да ми Бо-
шњаке доживљавамо као 
сестре и браћу, а не као неко 

страно тело против којег 
морамо да се боримо. Да се 
осећате као свој на своме и 
да знате да у Србима имате 
браћу и пријатеље“, поручио 
је председник Вучић.

Најавио је да ће до краја 
године почети градња бол-
нице у Новом Пазару, којом 
ће тај град де факто добити 
Клинички центар. Рекао је и 
да је сада у Војсци Србије и 
први генерал Бошњак Муха-
рем Фазлић и да жели да Бо-
шњаци Војску Србије дожи-

вљавају као своју војску и да 
у њој буде више и Срба и Бо-
шњака. Такође, рекао је да је 
разговарао са амбасадором 
Турске Аксојем о томе да се 
доведе један велики инвес-
титор и у Нови Пазар, који ће 
обезбедити пристојне плате.

„Само да знамо да смо за-
увек заједно и да ћемо и са 
свима другима у региону, 
заједнички да градимо бу-
дућност и у овим тешким тре-
нуцима“, рекао је председник 
Вучић и цитирао ајет из Кура-

на: „О вјерници живите сви 
у миру и не идите стопама 
шејтановим, он вам је заиста 
отворени непријатељ“.

„Зато је молба моја за све 
вас и православне и мусли-
мане - да чувамо тај мир и да 
га градимо као и нашу земљу 
и изградимо још много путе-
ва“, додао је. Нагласио је и 
да је раније тог јутра посетио 
манастир Сопоћане, заједно 
са Расимом Љајићем, и пору-
чио да држава неће престати 
да помаже.

тОПОЛА

обНављамо виНограде

ПРедСедник ВуЧиЋ Са МладиМа токоМ МанифеСтације оПленаЧка беРба гРожЂа

обилаЗак кРаљеВе ВинаРије у тоПоли
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Српска напредна стрн-
ка прославила је 14 
година од оснивања, 

великим скупом који је одр-
жан 21. октобра у Лесковцу. 
„Данас је дан за понос, дан 
у којем свако од нас, сваки 
члан Српске напредне стран-
ке, има право на део поноса, 
на парче резултата које смо 
заједно постигли, на при-
знање за учешће на највећем 
послу икада обављеном 
у овој земљи“, поручио је 
председник Александар Ву-
чић са прославе у Лесковцу.

Како је рекао, понекад се 
љути на водитеље који пред-
стављају ствари идеалнима, 
јер ништа није тако сјајно 
како се представља, али је 
другачије и боље - Србија се 
променила.

„Успели смо одговорном 
и озбиљном политиком да 
мењамо Србију. И овде када 
сам долазио могао сам да 
видим многе фабрике које 
смо ми отворили за људе 
који су били заборављени, 
чије фабрике су катанчене 
и затваране. Обишао сам 
данас радове на стадиону, 
који су обични људи назва-
ли лесковачком Мараканом, 
а који ће бити најмодернији 
стадион по свим УЕФА стан-
дардима“, рекао је председ-
ник Вучић.

Такође је рекао да је 

2012. године, пре него што 
је Српска напредна стран-
ка преузела власт у Србији, 
било 1.839 милиона неза-
послених, а данас има више 
од 2,3 милиона запослених. 
Навео је да, када се из Ле-
сковца иде у Бугарску, или 
према Северној Македонији 
и Грчкој, Лесковчани имају 
најмодернији ауто-пут, који 
ће довести и инвеститоре. 
Како је нагласио, поносан је 
на све што је урадила Српска 
напредна странка, и додао 
да ће, када не буде више био 
на челу странке, остати са 
напредњацима и да никада 
неће напустити ту странку.

„То је наш програм, идеја, 
наша идеологија, Србија и 
њена будућност. За нашу 
земљу морамо да се боримо, и 
мораћемо да се боримо снаж-
није и са више енергије, да вам 
не буде тешко да радите и да 
се борите и да не морате увек 
да будете задовољни пози-
цијом у странци, али да увек 
будете ту. Да знате да је ово 
најбоље место за напредак 
Србије и њену будућност“, по-
ручио је председник Вучић.

Посебно се захвалио свим, 
како је рекао, дивним људи-
ма у странци, који су у већи-
ни, који никад нису добили 
ништа од странке, а увек су 
били уз њу. Такође, нагласио 
је да је Косово и Метохија 

део Србије, нешто што нико-
ме нећемо дати да нам узму. 
При том, додао је, за разлику 
од неких других времена, ми 
никоме нисмо претили, нити 
ћемо то чинити, само тра-
жимо да нас поштују, онако 
како ми поштујемо све друге, 
и Албанце, и све друге са за-
пада, који су нам пресудили 
1999. године.

„И данас, када траже од нас 
срце нашег бића, није наше да 
им претимо, већ да скромно 
говоримо да знамо колико 
смо слаби, колико проблема 
имамо, да се понашамо одго-
ворно и озбиљно, и да то не 
значи да смо слаби, јер је Ср-
бија данас многоструко јача 
него 1999. године и 2012. го-
дине, у сваком смислу“, рекао 
је председник Вучић.

Наше је, додао је, да на-
ставимо да радимо, градимо 
фабрике, путеве пруге, изво-
зимо софтвере, да бринемо о 
деци. Поручио је да је једина 
политика која нашу земљу 
води у будућност та да проба-
мо да сачувамо мир, али и да 
будемо једнако тврди, чврсти 
и поносни и чувамо оно што 
је наше и то љубоморно не 
дамо никоме. Нагласио је да 
би Србија, само да није учес-
товала у свим ратовима 20. 
века, данас имала више од 16 
или 17 милиона становника.

„И зато сам рекао да мо-

рамо да градимо и шире 
покрете људи који са нама 
хоће заједно да се боре. И 
ту су многи од наших коа-
лиционих партнера, али и 
многи други који припадају 
народном покрету, који хоће 
да чувају слободу Србије. 
Да направимо један широки 
покрет који ће, у наредних 
пет, шест, седам или осам го-
дина, пре него што се поново 
будемо делили по странка-
ма, умети да сачува Србију и 
гура је напред. И да обезбе-
ди да Србија буде још јача и 
снажнија“, нагласио је пред-
седник Вучић.

Поручио је онима који ми-
сле да је Србија шака зоби да 
не потцењују дух слободе у 
Србији додајући да Србију 
нико покорити не може. Како 
је рекао, Србија ће ићи у Ев-
ропу, али чувајући своје пра-
во да будемо своји на своме. 
Указао је на то да и данас 
поједини бахати тајкуни по-
кушавају да руше Србију и 
Српску напредну странку и 
поручио им - много сте јаки, 
а још јачи су они који их 
подржавају.

„Промене које смо донели 
Србији, нису могле да буду 
промене, а да у њима није 
било заноса. Знате ли ко-
лико људи сам видео да су 
дали све од себе, а видим и 
оне који су дали само за себе, 

Радове на изградњи Град-
ског стадиона Лесковац, 

који се гради по највишим 
УЕФА стандардима, са ка-
пацитетом од 8.136 седећих 
места, обишао је председник 
Србије Александар Вучић и 
најавио да ће овај град доби-
ти нови модеран стадион до 
априла.

Вучића су дочекали 
фудбалери ФК „Дубочица“ и 
уручили му поклон - урамље-
ни дрес на коме пише број 10 
са његовим презименом на 
леђима. Председник је захва-
лио и пожелео да имају више 
успеха, и поручио им да ће на 
том стадиону моћи да играју 

утакмице већ од априла на-
редне године.

Стари Градски стадион у 
Лесковцу срушен је и у јулу 
2021. године кренуло се са 
изградњом новог. Градо-
начелник Лесковца Горан 
Цветановић рекао је да за 
стадион постоји и проје-
кат озелењавања, као и да 
ће Град пробати да уложи 
100.000 евра у соларне пане-
ле. Истакао је да ће нови ста-
дион објединити спортски 
комплекс, заједно са халом и 
базеном СЦ Дубочица, па ће 
Град моћи да понуди тренин-
ге и припреме за све врсте 
спортова.

ПРВЕ УтАКмИЦЕ НА НОВОм 
СтАДИОНУ ВЕЋ У АПРИЛУ

ЛЕСКОВАЦ

НАШ ПРОгРАм И ИДЕОЛОгИЈА ЈЕ СРБИЈА

који нису живели за стран-
ку и Србију, већ од странке 
и Србије. Зато морамо да 
мењамо себе, да доводимо 
увек нове људе“, рекао је 
председник Вучић.

Додао је да странка не сме 
да буде затворена, већ напро-
тив, морају се доводити нови 
људи, али да се увек поштују 
они који су странку основали, 
да не буду склањани само зато 
што је нешто друго превагну-
ло. Указао је да је пре 10 годи-
на укупна вредност свега што 
стварамо у Србији била 32 ми-
лијарди евра, а крајем године 
или следеће биће између 63 
до 65 милијарди евра.

„За 10 година створили 
смо више него у претход-
них 10 деценија“, поносно 
је констатовао и приметио и 
да неки говоре како је време 
да победе Српску напредну 
странку.

„Време је, ако буду имали 
бољи програм и људе. Зато 
морамо себе још брже и снаж-
није да мењамо, да покажемо 
ко је будућност. Неће нас 
победити док будемо имали 
енергије, заноса и воље да се 
боримо за нашу Србију. Зато 
ће да добију изборе када год 
траже и да их још убедљивије 
побеђујемо“, поручио је пред-
седник Вучић.

Српска напредна странка 
обележила је страначку 

славу, Свету Петку, а до-
маћин славе, Владимир Ђу-
кановић позвао је на сабор-
ност у тешким временима, 
уместо на поделе и сукобе.

Обележавању Свете Петке 
присуствовао је и председ-
ник СНС и Србије Александар 
Вучић, који је страначким ко-
легама и свима окупљенима 
честитао славу, најављујући 
да ће обићи и неке општинске 
одборе странке. После сечења 
славског колача, гостима се 
обратио и домаћин славе, Вла-
димир Ђукановић и нагласио 

да је СНС јединствена поро-
дица у коју су сви добродош-

ли, без обзира на разлике које 
постоје и које би требало да се 

превазиђу, те да сви заједно 
треба да раде у интересу Ср-
бије и грађана.

„Желимо да покажемо на-
шем народу да нам је једин-
ство најважније у овим теш-
ким временима која долазе. 
Иду нам тешка времена и 
немојмо да се делимо, време 
је да се сабирамо“, рекао је 
Ђукановић, и додао да СНС 
баштини традиционалне 
вредности и да ће се увек за-
лагати за очување породице, 
али да је, са друге стране, и 
модерна странка која иде у 
корак са временом, јер жели 
да буде део света.

СтРАНАчКА СЛАВА НЕ тРЕБА ДА СЕ ДЕЛИмО, ВРЕмЕ ЈЕ ДА СЕ САБИРАмО

ПРоСлаВа 14. РоЂендана СтРанке окуПила је Велики бРој наПРедњака на СкуПу у леСкоВцу

ВладиМиР ЂуканоВиЋ био је доМаЋин СлаВе

обилаЗак гРадилиШта Стадиона
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. уб

ОтвОрена ренОвирана Музичка шкОла

Реконструисана је школа за 
основно музичко образовање 
„Петар Стојановић“. Срушена је 
стара зграда, а на њеном месту 
изграђена је нова, верна прво-
битном изгледу. На дограђеном 
крилу објекта постављена је 
фасада са каменом вуном, нове 
електроинсталације и грејање, 
замењена је столарија, а нове 
и реновиране просторије оп-
ремљене су новим намештајем. 
Започета је реконструкција 

Мургашке улице, са заменом 
свих подземних инсталација и 
изградњом коловоза и трото-
ара. Руководство локалне са-
моуправе посетило је четири 
основне школе и ђацима прва-
цима уручило поклоне. Пуште-
на је у рад нова трафостаница 
„Уб 2“. Организују се бесплатне 
посете Авантура парку за уче-
нике основних школа. Гради се 
дечије игралиште на Алексића 
имању.

5. ћићевац

ПОМОћ 
женаМа
Чланице ОО Ана Пешић 

и Сузана Гајић-Јовановић, 
уз остале наше чланице, 
дружиле су се са женама у 
свим насељеним местима, 
разговарале о проблемима 
са којима се сусрећу и мо-
гућим решењима. Прили-
ком посете, дамама су уру-
чиле и пригодне поклоне.

2. крагујевац
акције уређења

Активисти МО Ердоглија 
спровели су велику акцију 
уређивања јавних површина, а 
помогле су им страначке колеге 
из МО Бубањ и Центар. Активи-
сти МО Денино Брдо, Виногра-
ди, Сушица, Аеродром и брат-
ски МО Илићево, наставили су 
акцију ограђивања школског 
дворишта Ош „Свети Сава“ у 
Виноградима. Уклонили су око 
60 метара старе ограде, која је 

зарасла у шибље, и потом избу-
шили рупе и бетонирали нове 
стубове. Активисти МО Угљеш-
ница уредили су простор око 
зграде Месне заједнице, офар-
бали клупе, ограду и уредили 
зелене површине.

Чланови ГО СНС организо-
вали су простор око споменика 
„19. октобар“ у Илићеву, где су 
предвиђени радови у оквиру 
пројекта „Чиста Србија“.

3. зрењаНиН
уређење дечијих игралишта

Свечано је отворена ренови-
рана фискултурна сала у Ош 
„Доситеј Обрадовић“. Активисти 
МО Соња Маринковић уредили 
су дечије игралиште у Багљашу, 
активисти МО Перлез игралиште 
у центру свог места, активисти 
МО Болница Берберско - игра-
лиште у Путникову. Општа бол-
ница добила је од Покрајинске 
владе 108 милиона динара за 

набавку опреме и адаптацију 
објеката. Град је обезбедио ђач-
ке ранчеве и прибор, а први пут и 
бесплатне уџбенике за све прва-
ке. Градоначелник Симо Салапу-
ра посетио је, тим поводом, Ош 
„Ђура Јакшић“, а заменик Саша 
Сантовац школу у Арадцу. У из-
градњу оптичке телекомуника-
ционе мреже биће уложено 800 
милиона динара.

4. трговиште
дан ОПштине
Обележили смо Дан осло-

бођења у Другом светском рату и 
Дан општине, полагањем венаца 
крај споменика палим борцима, 
промоцијом књиге о школству 
Радета Милошевића и промо фил-

мом о достигнућима општинске 
управе у претходних годину дана. 
Председница Општине уручила је 
септембарска признања и новчане 
награде ђацима генерације и сту-
дентима са просеком 10.

7. ириг
радОви на канализацији 
и саОбраћајницаМа

Одржани су Пударски дани, туристичко-при-
вредна манифестација у част чувара винограда. 
Активисти МО Ириг чистили су зелене површи-
не. Реконструисана је зграда МЗ Мала Ремета. 
Настављају се радови на канализационој мрежи 
у Улици Стевана Гудурића и делу Ђоке шун-
дуковића. У току су радови на приступној са-
обраћајници до кампа за изградњу тунела. Одр-
жана је традиционална Фијакеријада.

8. алибуНар
Онлајн анкета
Општина је, као и претходних година, обезбедила ђацима првацима ран-

чеве са школским прибором. Одржан је пети Селеушки вишебој, такмичење 
у аутентичним крајишким спортским дисциплинама, као и такмичење Златна 
удица у Јаношику и Михољски сусрети села у Алибунару. Отворен је ренови-
рани рендген диспанзер и опремљен новим апаратом. Општина је организова-
ла онлајн анкету у којој се грађани изјашњавају где су потребне инвестиције 
током наредне године.

6. јагодиНа
МОдернО дечије 
игралиште

Чланови ГО СНС, на челу са народним по-
слаником Николом Радосављевићем, спровели 
су акцију у којој је обезбеђено модерно игра-
лиште за децу у парку у МЗ Стрелиште.

даРко глиШиЋ Са СаРаднициМа

дРужење Са СугРаЂанкаМа
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10. жабари
нОви асфалт 
и ОПреМање вртића

Асфалтирана је Улица Војводе 
Степе, а Предшколска установа 
„Моравски цвет“ добила је нову, 
модерно опремљену кухињу и два 
вешераја.

11. алекСаНдровац
Минибус за ПревОз 
сеОскОг станОвништва

У МЗ Тржац у току су припремни 
радови за асфалтирање деонице 
која повезује центар села са засе-
оком Минићи. Новом асфалтном 
путу ускоро ће се обрадовати и 
мештани села Братићи. Дејан Савић, 
саветник председника Републике за 

културу, био је гост Жупске бер-
бе и пренео винарима и осталим 
грађанима поздраве председника 
Вучића. На основу конкурса Ми-
нистарства за бригу о селу, Општи-
на је добила још један минибус за 
превоз сеоског становништва.

13. Нова црња
100 застава на ПОклОн

Република Србија и Република 
Српска обележили су заједнички 
празник - Дан српског јединства, 
слободе и националне заставе. 
Тим поводом, Општина је покло-
нила 100 застава грађанима који 
су желели да их истакну на кућа-
ма. Министарство за бригу о селу, 
Општина и Туристичка организа-
ција организовали су Михољске 

сусрете села у Радојеву, Српској 
Црњи, Тоби, Војводи Степи и 
Александрову.

14. Сокобања
енергетска санација 
Објеката

Председник Општине Миодраг 
Николић потписао је одлуку о из-
бору домаћинстава у спровођењу 
енергетске санације стамбених 
објеката. За замену спољних про-
зора и врата комисија је изабрала 
26 домаћинстава. Заменик пред-
седника Општине Владимир Ми-
ловановић и председник СО Вла-
дан Петковић присуствовали су 
традиционалном Септембарском 
сусрету, у организацији НАЛЕД-а. 
Одржано је Светско првенство у 

брзој телеграфији, у организацији 
Радио клуба „Соко“ и Савеза ра-
дио-аматера Србије.

15. бела палаНка
улагање у Младе

Горан Миљковић, председник 
Општине, посетио је прваке у ос-
новним школама и уручио им, 
испред локалне самоуправе, новац 
у износу од по пет хиљадa динара 
и књиге. Такође, обишао је и радове 
на изградњи фасаде на фискултур-
ној сали у Средњој школи. Иначе, у 
овој школи замењена је унутрашња 
столарија, обновљена је котларница 
и замењен је грејни котао. Више од 
половине осмака уписало је Средњу 
школу у Белој Паланци захваљујући 
стипендијама локалне самоуправе.

17. кањижа
МихОљски сусрети села

Под покровитељством Ми-
нистарства за бригу о селу, у 
Тешњевцу су одржани Михољски 
сусрети села. Манифестацију је 
отворио заменик председника 
Општине Небојша Ракић и зах-
валио се Министарству на опре-
дељеним средствима.

18. араНђеловац
ПрОМОција сПОрта

У оквиру међународне трке 
„1300 каплара“, одржано је поје-
диначно Првенство Србије на 10 
километара на путу, у конкурен-
цији сениора и сениорки. Такође, 
одржана је и Трка здравља и Гула-
шијада у МЗ Гараши, где се окупио 
највећи број посетилаца у склопу 
Европске недеље спорта. Аранђе-
ловац je био домаћин Релија 

краљевића Томислава, а на излож-
би је виђено око 50 скупоцених 
возила. Општина је имала пре-
зентацију на Шумадијском сајму 
пољопривреде. Директор ЈКП „Бу-
куља“ Милан Јаћимовић угостио је 
директоре школа и предшколских 
установа, ради договора о покре-
тању еколошког такмичења у при-
купљању ПЕТ амбалаже.

20. голубац
радОви на чишћењу и 
уређењу

У току су радови код граничног 
прелаза и вађење муља из Дунава, 
ради лакшег пристана трајектног 
превоза. Спроводи се чишћење ло-
калних путева у 24 насеља. Јавни 
радови спроведени су у насељима 
Голубац, Браничево и Добра. Дивље 
депоније очишћене су у насељима 
Доња Крушевица, Миљевић, Усије, 
Винци и Усије-Винци. У МЗ Брњица 

и МЗ Добра чисте се трасе пута у 
сарадњи са ЕПС-ом, због учесталог 
искључења електричне енергије, 
док је у МЗ Мрчковац очишћен ка-
нал у старом насељу.

22. ада мол
изградња атлетске стазе

Завршава се изградња атлет-
ске стазе око фудбалског терена 
АФК „Ада“ за потребе Спортске 
олимпијаде радника Војводине. 
Вредност инвестиције је 31 мили-
он динара, од чега Секретаријат за 
спорт и омладину учествује са 10 
милиона динара, а Општина са 21 
милион динара.

23. лапово
ПОклОни за ђаке Прваке

Општина је и ове године при-
премила школски прибор за ђаке 
прваке. Сваки ученик добио је 

ранац са прибором и граматички 
приручник.

24. СремСки 
карловци
уклањање дивљих 
деПОнија

Потписан је уговор о суфинанси-
рању пројекта уклањање дивљих 
депонија између Покрајинског се-
кретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине и Општине.

25. рача
нОви асфалт

У селу Вучић, засеоку Рупа, ас-
фалтиран је пут у дужини од 960 
метара, од великог значаја за 
мештане тог краја.

26. мали иђош
ОПтички интернет

Са циљем поспешивања телеко-
муникационих капацитета и обо-
гаћивања понуде корисницима, 
у Малом Иђошу, Ловћенцу и Фе-
кетићу уводи се оптички интер-
нет. У току је израда плана трасе 
проласка оптичких каблова, након 
чега ће бити започети радови на 
инфраструктури.

27. кикиНда
субвенције за куПОвину 
бицикала

Град Кикинда суфинансираће 
куповину нових бицикала са 
10.000 динара по бициклу. У току 
је уређење атарских путева у Саја-
ну и Иђошу. Вредност инвестиције 
је око 21 милион динара. Град је 

9. леСковац

ПОклОни за ђаке Прваке

Чланови Уније младих делили су „СНС 
Информатор”, док су чланице Форума 
жена подржале Дане паприке. Активисти 
месних одбора ђацима првацима даро-

вали су школски прибор. Градоначелник 
Горан Цветановић одржао је састанак са 
директорима основних и средњих школа, 
посетио ученике првог разреда и уручио 

им заштитне прслуке. При-
суствовао је и НАЛЕД-овом 
традиционалном Септембар-
ском сусрету на Белом двору, 
када је проглашен „најчланом“ 
из редова локалне самоуправе. 
Почела је санација коловоза и 
тротоара у другом делу Улице 
Моше Пијаде, док се на путу 
Лесковац-Вучје завршава прва 
фаза реконструкције. Осветљен 
је мост на Јужној Морави и над-
вожњак преко ауто-пута. Пот-
писан је споразум о сарадњи из-
међу Града Лесковца и немачке 
невладине организације АСБ, 
којим је предвиђена подршка 
у запошљавању Рома. Одржан 
је Интернационални фестивал 
филмске режије, Дани паприкe, 
Фестивал електронске музике, 
Сабор народног стваралаштва... 
Градоначелник је посетио поро-
дицу Трајковић, која је постала 
богатија за још један пар бли-
занаца, и уручио им колица 
за близанце, играчке и ауто-

седишта. школу у Брестовцу посетио је 
председник Спортског савеза Србије, Да-
вор штефанек, и уручио поклоне.

16. Суботица
ОбнОва зграде нарОднОг 
ПОзОришта

21. трСтеНик
ПОсета Министарке 
атанаскОвић

Након састанка са руководством и ОО, министарка Анђелка 
Атанасковић обишла је насељена места Тоболац и још три деонице 
за које је Министарство привреде определило средства за рекон-
струкцију улица и путева.

Председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић уручио је гра-
доначелнику Стевану Бакићу 
анекс уговора за извођење нове 
фазе радова на згради Народ-
ног позоришта. Том приликом, 
Мировић и Бакић обишли су и 
радове на изградњи колово-
за у Љутову. Градоначелник је 
обишao и Дневни боравак „Звез-
дице“ Дома „Колевка“, где је 

средствима Града опремљена 
сензорна соба и изграђен ле-
тњиковац. Отворио је и Међу-
народни фестивал позоришта 
за децу и доделио награде за 
животно дело „Мали принц“ 
Маријани Петровић и Виктору 
шрајману, а отворио је и Му-
зеј порцелана. ЈКП „Чистоћа и 
зеленило“ обележило је 75. го-
дишњицу постојања и рада.

12. коСтолац
ПријеМ Првака
У Ош „Јован Цвијић“ уприличен је 

пријем најмлађих ученика, којем су 
присуствовали и представници локалне 
самоуправе. Одржане су Љубичевске 
коњичке игре. Градска општина потпи-
сала је уговор за пројектовање затворе-
ног базена. Након уређења игралишта у 
улицама Стевана Немање, Сарајевској, 
Вељка Дугошевића, Николе Тесле и пла-
же „Топољар“, на ред је дошла и рекон-
струкција игралишта у Дидином насељу. 
Обележен је Дан српског јединства, сло-
боде и националне заставе.

19. СрбобраН
Обележен 
дан заставе
На Тргу слободе обе-

лежен је 15. септембар 
- Дан српског јединства, 
слободе и националне 
заставе, установљен у 
знак сећања на дан када 
је у Првом светском рату 
године пробијен Солун-
ски фронт.

бакиЋ и МиРоВиЋ
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за 455 ђака првака обезбедио бес-
платне уџбенике и школски прибор.

33. ковиН
ПОсета званичника сзО

Корисници Установе за пру-
жање дневних услуга социјалне 
заштите „Ласта“ боравили су на 
Руднику. Удружење Словенаца 
„Логарска долина“ организовало 
је традиционалну културну ма-

нифестацију „Наши словеначки 
специјалитети“. Фабио Скано, 
директор Канцеларије Светске 
здравствене организације у Ср-
бији, обишао је Дом здравља, 
Гимназију, Средњу стручну шко-
лу и ОШ „Десанка Максимовић“. 
Обележен је Дан српског једин-
ства, слободе и националне заста-
ве. Специјална болница за пси-
хијатријске болести акредитована 
је на максималних седам година, 

са највишом оценом усклађености 
са стандардима. Одржан је Окто-
барски ликовни салон.

34. мало црНиће
ПОчетак шкОлске 
гОдине

На почетку нове школске го-
дине, посетили смо основне шко-
ле и пожелели ђацима првацима 
срећан полазак у школу.

35. крупањ
ОПштина са нула ОтПада

Извршена је примопредаја оп-
реме набављене у оквиру пројекта 
„Општине са нула отпада“, која ће 
олакшати рад комуналних преду-
зећа, а грађани ће преузети сетове 
канти за дволинијско одлагање 
отпада и компостере. Одржан је 
међународни стонотенисерски 
камп Гево, а посебни гости били 

су тренери и стонотенисери из 
Грачанице. Општина је расписала 
конкурс за суфинансирање мера 
енергетске санације породичних 
кућа, станова и зграда.

37. СремСка 
митровица
Обилазак шкОла 
и вртића

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић и покрајински се-
кретар за спорт Дане Баста посе-
тили су реконструисану и новом 
опремом опремљену школу „До-
бросав Радосављевић Народ“, под-
ручно одељење у Засавици, затим 
нову салу за физичко у ОШ „Јован 
Поповић“ у Сремској Митровици и 
Предшколску установу „Пчелица“, 
објекат „Лептирић“. Парастосом  
и обраћањем владике сремског, 
започето је обележавање 80 го-
дина масовног страдања народа 
Срема, а венце су положили градо-
начелница Светлана Миловановић 
и председник СГ Владимир Пав-

ловић. Одржан је концерт „Радио 
сусретања“. Поводом Дана српског 
јединства, слободе и националне 
заставе, фудбалери „Подриња“ 
освежили су боје српске тробојке, 
која је осликана, пре три године, 
на десној савској обали. Манифес-
тација Дан породице одржана је у 
насељу Мала Босна.

39. бачки петровац
брига О најМлађиМа

Поводом почетка нове школске 
године, подељен је школски при-
бор ђацима првацима. Председни-
ца Општине Јасна Шпрох обишла је 
радове на адаптацији Предшколске 
установе „Вчиелка“ у Гложану, која 
се изводи ради отварања јасленог 
одељења. У школи у Кулпину адап-
тиран је санитарни чвор за учени-
ке. У Надлаку у Румунији одржан је 
Фестивал словачких народних пе-
сама, а тим поводом председница 
Шпрох угостила је две такмичар-
ке из Бачког Петровца, које су се 
представиле на фестивалу.

40. владимирци
вртић у дебрцу сПреМан 
за зиМу

Активисти ОО обилазе социјал-
но угрожене породице и уручују им 
пакете са прехрамбеним и хигијен-
ским производима. Такође, на штан-
довима деле „СНС Информатор“ 
и разговарају са суграђанима. Са-
радњом Министарства рударства и 
енергетике и Општине, енергетски 
је санирана зграда вртића у Дебрцу. 
Одржана је Савска регата и Првен-
ство за ветеране у шаху. Реконстру-
исан је кров школе у Пејиновићу. 
Председник Општине Горан Зарић 
обишао је радове на реконструкцији 
нисконапонске мреже у МЗ Мров-
ска. У оквиру пројекта „Општина са 
нула отпада“, набављена је опрема 
за управљање комуналним отпа-
дом. Урађен је нови мост на речици 
Лубењак у Јаловику.

41. СвилајНац
ПОљОПривредни сајаМ

Поводом почетка школске годи-
не, Општина је поклонила ранчеве 
свим ђацима првацима. У селу Субо-
тица отворено је дечије игралиште 
и уређен је парк. Одржан је међу-
народни Ресавски пољопривредни 
сајам, на којем је Општина потписа-
ла уговор са фирмом „Мастер фри-
го“ о изградњи млекаре и откупног 
центра. Одржан је Коњички сабор, 
а специјални гост био је светски пр-
вак у вожњи запрега Карољ Ходи.

42. оСечиНа
нОви асфалт

Асфалтиран је пут у селу Дра-
годол, у засеоку Јевтићи и Неш-
ковићи, у којима живи велики број 
суграђана на вишој надморској 
висини. Такође, асфалтиран је пут 
у селу Бастав, у засеоку Солдато-
вићи. Радове је обишао председ-
ник Општине Никола Томић са 
сарадницима.

43. бач
ПОклОни за Прваке

Председник Општине Стевa 
Панић, заменица Марина Балабан 
и помоћник Никола Вулетић су 
најмлађим основцима традицио-
нално уручили поклоне, поводом 
почетка школске године. Ту-
ристичка организација, уз подрш-
ку Општине, одржала је манифес-
тацију Дани европске баштине 
- Дани Бача.

44. тител
радОви у шајкашу

Председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић и покрајин-
ски секретар за здравство Зоран 
Гојковић посетили су Шајкаш, где 
се гради трг у центру насеља, а 
обишли су и Дом здравља који 
ће наредне године бити рекон-
струисан. Председник Општине 
Драган Божић поручио је да ће, 
захваљујући улагањима Покрајин-

36. Нови Сад

састанак градОначелника највећих градОва
Градоначелник Милош Вуче-

вић присуствовао је у Бијељини 
обележавању Дана српског је-
динства, слободе и националне 
заставе. Са Менгром Јаном раз-
говарао је око великих инфра-
структурних пројеката за Нови 
Сад, Војводину и Србију. Радни 
састанак градоначелника че-
тири највећа града у Србији и 
њихових сарадника одржан је 
у Градској кући у Нишу, где су 
градоначелници Новог Сада, 
Београда, Крагујевца и Ниша 
поделили искуства о деловању 
у областима инвестиција, одр-
живог развоја, јавних финан-
сија, социјалне заштите, зашти-
те животне средине, урбанизма 
и међународне сарадње. Акти-
висти МО Ченеј, пету годину 
заредом, свим ђацима прваци-
ма донирају школски прибор 
и ранчеве, као и активисти МО 
Футог, Ветерник и Бегеч, који 
су, такође, обишли и најугро-
женије породице и донирали им 
ваучере за куповину школског 
прибора. Поводом славе Сремске Камени-
це, Мале Госпојине, активисти су обишли 

члана Ратка Вудраковића, пензионера, 
ватрогасног официра и добровољног да-
ваоца крви. Чланови МО Каћ 1 обишли су 

породицу Маје Бараш, самохране мајке 
петоро деце, и поклонили им намирнице 
и гардеробу.

38. црНа трава
за срећан ПОчетак нОве 
шкОлске гОдине
Представници Канцеларије 

за младе и Омладинског клуба, 
поводом почетка нове школске 
године, посетили су ученике 
Ош „Александар Стојановић“. 

Ђаке прваке даривали су школ-
ским прибором, а децу у исту-
реним одељењима у селима 
Градска и Састав Река и слат-
кишима.

Захваљујући средствима 
Kанцеларије за KиМ, у Врбовцу 
је положен камен-темељац за 
изградњу куће за породицу 
Марка и Јелене Пирић, који го-

динама након расељеништва 
живе као подстанари. Kамен-
темељац положио је председ-
ник Привременог органа Срђан 
Николић.

У сарадњи са Канцеларијом 
за КиМ, обезбеђене су краве за 
пољопривреднике - Филиповиће 
из Доњег Кормињана, Стоилко-
виће из Ранилуга, Станковиће 
из Одеваца, Јевтиће из Великог 
Ропотова и Костиће из Глоговца. 

Ископом девет бушотина, дубине 
30 метара, за пијаћу воду, решене 
су потребе социјално угрожених 
домаћинстава. Председница ПО 
Тања Аксић обишла је радове на 
терену, као и деветочлану поро-
дицу Симић из Малог Ропотова.

30. липљаН
бунар за Пијаћу вОду

У Старом Грацку, у оквиру 
насеља у којем живе четири 
расељене продице са око 20 
чланова, ископан је бунар са 
пијаћом водом. Ово је само је-

дан од пројеката којима Кан-
целарија за КиМ, преко При-
временог органа, подржава 
опстанак преосталих Срба у 
Старом Грацку.

28. лепоСавић
кућа за браћу радОсављевић

Председница Владе Србије 
Ана Брнабић, директор Канце-
ларије за КиМ Петар Петковић, 
директор Канцеларије за ИТ и 
еУправу Михаило Јовановић, 
председник Општине Лепоса-
вић Зоран Тодић и руководство 
Српске листе посетили су ви-
нограде и винарију Лакићевић 
у селу Кутње, који производе 
грожђе на 12 хектара и вина 
врхунског квалитета. Предсе-

дница Владе уручила је кључеве 
новосаграђене куће браћи Радо-
сављевић, који су остали без оба 
родитеља. Кућа је изграђена 
средствима које је обезбедила 
Влада Србије, преко Канцела-
рије за КиМ, а по захтеву руко-
водства Општине. Чланове КУД 
„Копаоник“ поздравио је пред-
седник Тодић, пожелевши им 
много успеха на Међународном 
фестивалу фолклора у Мексику.

31. коСовСка миторовица
сПОМеник браћи Милић

Откривен је споменик „Ко-
совски божур“ у спомен на 
трагично погинуле Милиће, са-
грађен заједничким старањем 
Канцеларије за КиМ и Општине. 

Председник Привременог орга-
на Александар Спирић рекао је 
да докле има Срба у овом граду, 
живеће и успомена на тројицу 
браће.

32. коСовСка камеНица
ПОМОћ ПОљОПривреднициМа

29. витиНа
ПОлОжен каМен-теМељац

ана бРнабиЋ и ПетаР ПеткоВиЋ у ПоСети ВинаРији у кутињу

никола даШиЋ, алекСандаР ШаПиЋ, дРагана СотиРоВСки и МилоШ ВуЧеВиЋ
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ске владе, Шајкаш бити још боље 
место за живот.

45. Смедерево
сМедеревска јесен

Свечано је отворена 135.Смеде-
ревска јесен, постављањем вели-
ког грозда на Градском тргу. Од 
9. до 11. септембра Смедеревци 
и многобројни гости могли су да 
уживају у воћу, вину и богатом 
културно-уметничком програму.

46. лајковац
изградња МОдернОг 
Паркинга

Председник Општине Андрија 
Живковић и заменик Обрад Милу-
тиновић обишли су основне шко-
ле и поклонили уџбенике ђацима 
првацима. Одржана је свечана 
академија поводом Дана општине 
и уручене су годишње награде. 
Одржана је и јубиларна изложба 
говеда сименталске расе. Почели 
су радови на изградњи тротоара 
у Улици Надежде Петровић и на 
партерном уређењу конака Миха-
иловића и Радића. Такође, на пла-
тоу код аутобуске станице биће 
изграђен модерни паркинг.

47. НеготиН
рекОнструкција две 
зграде Музеја

У Музеју Крајине у току су радо-
ви на спољном уређењу две зграде 
- прве у којој се чувају археолошке 
и етнолошке збирке, и друге у којој 
је збирка посвећена хајдук Вељку 
Петровићу. Радови обухватају са-
нацију крова археолошког депоа, 
уређење фасаде и Тодорчетовог 
конака. Пројекат се реализује уз 
подршку Министарства културе.

48. Сомбор
радОви на ПутевиМа и 
шкОлскиМ зградаМа

У току је ревитализација пута 
Сомбор-Бачки Брег-државна гра-
ница са Мађарском. Град се и ове 
године укључио у обележавање 
Европске недеље мобилности. У 

току је асфалтирање улица Пар-
тизанске и Стефана Дечанског, 
а у Станишићу се приводи крају 
уређење атарског пута.  Одржа-
не су манифестације Хармонија 
Горњег Подунавља, Лемеш кулен 
фест, РТС крос... Градоначелник 
Антонио Ратковић обишао је ре-
новиране просторије Удружења 
ратних војних инвалида, Савеза 
глувих и Дома културе у Градини. 
У ОШ „Братство јединство“ рено-
вирани су санитарни чворови и 
продужени боравак, у СШ „Свети 
Сава“ урађена је летња учионица, 
а за Медицинску школу набавље-
на је опрема. Градоначелник је 
уручио ђацима првацима ранчеве 
са школским прибором. Пред-
седник Покрајинске владе Игор 
Мировић обишао је Сомбор пово-
дом реконструкције крова Дечијег 
одељења библиотеке, изградње 
вентилације у хали „Мостонга“ и 
изградње пута Сивац-Стапар. Ак-
тивисти више МО разговарали су 
са грађанима на штандовима.

51. врање
Пакет ПОМОћи

Председник Савета за социјал-
на питања ГО СНС Ненад Милоје-
вић, заједно са члановима Саве-
та, посетио је породицу, која је у 
тешкој материјалној ситуацији, и 
донирао пакет са намирницама и 
слаткишима за децу. Средства су 
прикупљена из донација чланова 
Савета за социјална питања.

52. зајечар
унаПређење е-уПраве

Чланови ГО СНС поделили су 
чланске карте активистима у гра-
ду и селима. Директор Управе за 
сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону Министарства спољних 
послова, Арно Гујон, разговарао је 
са градоначелником Бошком Ни-
чићем. Међу добитницима плакете 
за допринос унапређењу доброг 
управљања, социјалне укључено-

сти и родне равноправности је и 
Град Зајечар. Фестивал хришћан-
ске културе свечано је отворен 
у порти Саборне цркве. У циљу 
унапређења услуга е-управе, пред-
ставници Канцеларије за ИТ Владе 
Србије посетили су Зајечар. Градо-
начелник Ничић угостио је амбаса-
дора Словеније Дамјана Берганта и 
представнике Словеначке култур-

53. опово
ПОМОћ 
суграђанину 
кОјеМ 
је изгОрела кућа

Некадашњи објекат СО је 
реновиран и у њему су от-
ворене нове просторије ПУ 
„Бамби“. Објекат су отворили 
председник Општине Милош 
Марков и директорка уста-
нове Гордана Рајшић, који су 
се захвалили Фондацији „Но-
вак Ђоковић“, Министарству 
просвете, Светској банци, 
Општини и локалним при-
вредницима. Сви ђаци прваци 
и предшколци добили су ран-
чеве поводом почетка нове 
школске године. Председник 
Марков потписао је уговоре 
са Покрајинским секретари-
јатом за урбанизам и заштиту 
животне средине, који се тичу 
израде пројектно-техничке 
документације за пречистач 
отпадних вода, који је пре-
дуслов за изградњу канали-
зације. Општина је добила 
и средства за финансирање 
Стратегије за унапређење по-
ложаја Рома. Обележен је Дан 
српског јединства, слободе и 
националне заставе и поло-
жени су венци на споменике 
палим борцима. Пожар који 
је захватио кућу суграђани-
на из Сефкерина био је повод 
за посету председника Мар-
кова и одборника Предрага 
Гинцуља, који су му, испред 
локалне самоуправе, уручи-
ли грађевински материјал за 
обнову објекта.

не заједнице. Град Зајечар учест-
вовао је на манифестацији Дани 
породице у Перлезу.

55. горњи 
милаНовац
субвенције за 
106 дОМаћинстава

Поред изградње пута у МЗ 
Луњевица, раде се и четири не-
категорисана пута у МЗ Дренова, 
Врнчани, Теочин и Семедраж. На 
седници Општинског већа одо-
брена су додатна средства како би 
свих 106 домаћинстава, која су се 
јавила на јавни позив за субвенције 
за енергетску санацију, остварила 
право на суфинансирање. Пред-
седник Општине Дејан Ковачевић 
најавио је изградњу новог вртића. 
Одржан је јубиларни 50. Сабор на-
родног стваралаштва Србије.

56. Стара пазова
велики лОгистички 
центар

Отворен је један од највећих 
логистичких центара на Балкану, 
домаће компаније „Трансфера“, у 
којем ће запослење наћи око 400 
радника, међу којима 100 младих 
инжењера. На 15. Регионалном 
сајму привреде, фирме су понудиле 
још 777 радних места. Новоизграђе-
не ћуприје у Улици цара Лазара у 
Војки представљају финалне радо-
ве у овом селу, у оквиру великог 
пројекта реконструкције пута Стари 
Бановци-Kрњешевци, са додатним 
правцима Стара Пазова-Војка и де-
онице пољског пута у Новој Пазови.

57. бечеј
МеђунарОдни карате 
каМП

Након више од 25 година, одр-
жан је међународни карате тре-
нинг-камп, који је водио сенсеи 
Охта Јошинобу, светски познати 
инструктор Јапанске карате асо-
цијације. Тродневном кампу при-
суствовало је више од 100 учесника 
из Швајцарске, Словеније, Мађарс-
ке, Румуније, Шведске и Србије. 
Обновљен је део терена за мали 
фудбал са вештачком подлогом у 
дворишту ДТВ Партизан. Мешта-

ни села Радичевић обележили су 
сеоску славу Малу Госпојину. Кан-
целарија за младе организовала је 
радну акцију уређења трим стазе.

60. кладово
ватрОгасци 
за најМлађе

Као и претходних година, 
Општина je обезбедила бесплатне 
уџбенике за све ђаке прваке. Ватро-
гасно одељење приредило je де-
монстрацију тактичко-техничких 
вежби пред најмлађим Кладов-
чанима, уз филмску пројекцију и 
едукацију о поступању у случају 
земљотреса, пожара или поплаве. 
Уручени су уговори послодавцима 
за запошљавање особа из катего-
рије теже запошљивих лица. Пос-

лодавци су добили 225.000 динара 
по запосленом лицу.

61. кањижа
аутО-седишта за бебе

Општински Савет за безбед-
ност саобраћаја уручио је 76 ау-
то-седишта родитељима који су се 
пријавили на конкурс. Седишта су 
већински финансирана из буџета 
Општине, а делом од стране Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 
Организована је и обука о правил-
ној употреби седишта.

62. пећиНци
вОдОвОдна Мрежа 
у Огару

Председник Општине Сини-
ша Ђокић обишао је радове на 
изградњи друге фазе водоводне 
мреже у Огару. Средства су обез-
бедили Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство и Општина.

63. кула
ПОМОћ 
средњОшкОлциМа

Активисти свих МО организо-
вали су штандове, разговарали 
са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“. У оквиру  манифес-
тације Дани традиције, потписа-
но је братимљење Куле и мађар-
ског града Калоче. Председник 
Општине Дамјан Миљанић, са 
сарадницима, завршио је припре-
му за мере штедње по упутствима 
Министарства рударства и енерге-
тике. Радове на санацији превод-
нице у Малом Стапару обишли су 
председник Миљанић и директор 
„Вода Војводине“ Срђан Круже-
вић. Прослављен је Дан Нове Цр-

54. беочиН
ПОклОн беОградске 
„градске чистОће”

59. пожаревац
нОви фабрички ПОгОн

Љубичевске коњичке игре 
отворио је председник Наро-
дне скупштине Владимир Ор-
лић. Отворен је производни 
погон компаније „Motherson“, 
трећи у Србији, а отварању 
је присуствовао председник 

Александар Вучић. Подеље-
ни су пакетићи са школским 
прибором за ђаке прваке у ос-
новним школама. Отворен је 
Атлетски стадион, чиме је зва-
нично почела Европска недеља 
спорта.

Активисти МО Бразилија 
обишли су породице слабијег 
материјалног стања и породице 
са најмлађим суграђанима, како 
би им уручили пригодне покло-
не. Подељен је школски прибор 
ромској деци. Општина је доби-
ла камион за одвожење смећа 
и 40 контејнера за одлагање 
отпада од београдске „Градске 
чистоће“. Покрајинска влада 
издвојила је средства за набавку 
новог грејног котла за ЈП „Топла-
на“, за решавање проблема ди-

вљих депонија у Сусеку и Лугу 
и за канализацију у Сусеку, као 
и за обнову спортских терена у 
Беочину. Такође, завршено је 
асфалтирање Карађорђеве ули-
це. Одржане су манифестације 
Баношторски дани грожђа, Ло-
вачки гулаш, Михољски сусрети 
села... Председница Општине 
Биљана Јанковић посетила је 
Удружење пензионера, храм 
Светог Василија, Мали Зворник, 
а обишла је и радове на асфалти-
рању Светосавске улице.

58. вршац
брОјне Манифестације

Одржане су манифестације - 
Винд рок фест,  Летње спортске 
игре у Уљми, Дани Куштиља, Вр-
шачко спортско лето, Мали час 
историје у Избишту, Дани бербе 
грожђа...  Туристичка организа-
ција учествовала је на Данима 
Војводине у Темишвару. Градо-

начелница Драгана Митровић 
најавила је велике инвестиције у 
Уљми. Одржана је бесплатна ле-
тња школа програмирања. ОФК 
„Вршац“ одиграо је прву прволи-
гашку утакмицу у историји града. 
Град је обезбедио школске ранче-
ве и поклоне за све ђаке прваке.

50. плаНдиште
дОнација јужне кОреје

Удружење Словенаца из 
Велике Греде угостило је гене-
ралног конзула Словеније При-
моша Крижаја, и представнике 
Словеначког националног са-
вета. У згради Комесаријата за 
избеглице и миграције одржана 
је обука за поверенике цивилне 
заштите, којој је присуствовао 
и председник Општине Јован 
Репац. Министарка Дарија Ки-
сић и амбасадор Јужне Кореје 

Ли Ђеунг посетили су Дом за 
душевно оболела лица и уручи-
ли кључеве санитетског возила, 
донацију Јужне Кореје. Локал-
на самоуправа обезбедила је 
школски прибор ђацима прва-
цима. Потписани су уговори за 
санацију дивљих депонија и за 
унапређење енергетске ефи-
касности на кућама и зградама. 
Организована је акција добро-
вољног давања крви.

49. велика плаНа
региОнална 
сарадња
Делегација Општине, предвођена 

председником Игором Матковићем, 
присуствовала је свечаној седници СО 
Радеча у Словенији, као и Бербанским 
данима у братској МЗ Хоргош. Предста-
вници локалне самоуправе присуство-
вали су обележавању Дана школе у 
Милошевцу. Најбољи ученици из шест 
источно-херцеговачких општина по-
сетили су Велику Плану. Председник 
Матковић уручио је 22 уговора за запо-
шљавање, а на Сајму запошљавања по-
нуђена су 24 слободна места.

ПРедСедник ВуЧиЋ ПуШта у Рад тРеЋи Погон „МатеРСона“
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71. београддружење са најстаријиМ суграђаниМа
64. врњачка бања

ПОМОћ ПОљОПривреднициМа

Сви ђаци прваци добили су по 4.000 
динара од локалне самоуправе. Обележен 
је Дан српског јединства, слободе и на-
ционалне заставе, а председник СО Иван 
Радовић и заменик председника Општине 
Иван Џатић положили су венац. Уручени 
су уговори за подстицаје инвестиција-
ма у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, а члановима Удружења 
„Врњачки пољопривредници“ додељена 
су средства за унапређивање производње 
корнишона. Акцију добровољног давања 
крви у Руђинцима подржао је Иван Радо-
вић. Свечано је отворен Дијагностички 
центар „Меркур“. Врњачка Бања била je 
домаћин финалног такмичења у оквиру 

пројекта „Спорт у полицији“, који реали-
зују МУП и Спортски савез Србије. Плаке-
те за изузетан допринос пројекту добили 
су председник Општине Бобан Ђуровић 
и министар Александар Вулин. Врњачка 
Бања угостила је и учеснике Serbia rally, 
Прве лиге Србије у шаху, Туристичког фо-
рума...

венке, а уједно је одржана и цен-
трална општинска манифестација 
обележавања Дана српског једин-
ства, слободе и националне заста-
ве. Покрајински секретар Жолт 
Сакалаш посетио је Кулу. Уручено 
је 94 уговора за енергетску сана-
цију породичних кућа и станова. 
Очишћена је дивља депонија у 
Крушчићу. Свим средњошколцима 
који се школују ван наше општине, 
биће регресирано 40 одсто изно-
са трошкова превоза, а одличним 
ученицима који бораве у ученич-
ким домовима плаћен домски 
смештај.

65. иНђија
радна акција

Чланови МО Марадик уредили 
су терен у центру свог места, како 
би био постављен дечији моби-
лијар. Одсечене су гране које су 
сметале, покупљено је смеће, исп-
ражњени контејнери и очишћене 
зелене површине.

66. ковачица
ранчеви за ђаке Прваке

Представници Општине уру-
чили су ранчеве свим ђацима пр-
вацима и обишли Гимназију „Ми-
хајло Пупин“, поводом почетка 
нове школске године. Министарка 
Дарија Кисић и помоћница Биља-
на Барошевић посетиле су ренови-
ране просторије Удружења жена 

у Падини и присуствовале часу 
инклузивног џудоа. Потписана су 
24 уговора за енергетску санацију 
кућа и станова. Повереница МО 
Ковачица Душанка Петрак обишла 
је радове на просторијама Месне 
заједнице.

67. прибој
за бОљи ПОлОжај жена 
на селу

У потпуности је асфалтирана 
главна саобраћајница, која про-
лази кроз приградско насеље 
Бањски чамац. Почела је са радом 
нова приватна породична фирма 
„Суперлекс“, која производи дело-
ве од полиестер масе. Општина је 
расписала конкурс за суфинанси-
рање мера смањења загађења ваз-
духа из индивидуалних ложишта 
и замену котлова. Повереница за 
заштиту равноправности Бранки-

ца Јанковић учествовала је у про-
мовисању пројеката усмерених 
на економско оснаживање жена, 
посебно у руралним срединама, и 
заштиту од насиља.

69. бачка палаНка
Обилазак радОва, 
разгОвОр са грађаниМа

Министар Томислав Момиро-
вић обишао је радове на рекон-
струкцији пута Бачка Паланка 
- Гложан. Министар Милан Кр-
кобабић разговарао је са људи-
ма који су добили куће на селу, у 
оквиру конкурса Министарства 
за бригу о селу, а министарка Да-
рија Кисић обишла је компанију 
која учествује у програму Моја 
прва плата. Председник Општине 
Бранислав Шушница посетио је 
Јасеновац и одао пошту жртвама. 
Бачка Паланка освојила је прво 

место на манифестацији „Мој град 
је моја општина“. Активисти ОО 
разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

70. ваљево
трибине и акције 
уређења

Чланови Савета за културу ор-
ганизовали су трибину о значају 
културе, а активисти Савета за 
заштиту животне средине очис-
тили су парк Видрак код Маркове 
столице. Савет за здравство орга-
низовао је предавање о исхрани, 
а Савет за индустрију предавање 
„Од парне машине до индустријс-
ке револуције 4.0“. Чланови Саве-
та за социјална питања обележили 
су Међународни дан старих лица. 
Асфалтирана је улица у Брђанима 
и реконструисана је Улица Мише 
Рељића.

68. лозНица
дуПлО више Пара за куПОвину куће на селу
Одржани су Вуков сабор и 

Дечија недеља и уручене су 
награде Вукове задужбине. 
Наставља се реконструкција 
путне инфраструктуре у мес-
ним заједницама Доњег Јадра. 
Дупло су увећана средства на-
мењена младим породицама за 
куповину, изградњу или рекон-
струкцију кућа на селу. Обеле-

жен је Дан српског јединства, 
слободе и националне заставе. 
Изграђено је 48 паркинг мес-
та у Улици војводе Мишића и 
започета је изградња пешачке 
стазе у Улици краља Петра. 
У дворишту ОШ „Кадиња-
ча“ изграђене су кошаркашке 
трибине, а дечија игралишта 
у МЗ Ново насеље и МЗ Геор-

гије Јакшић. Почела је сана-
ција клизишта у Башчелуцима. 
Град Лозница и градоначелник 
Видоје Петровић добитници 
су признања „Лидер одржи-
вог развоја“. Градоначелник 
Петровић обишао је радове у 
новој улици на Лагатору. Одр-
жан је састанак Савета за Ин-
тернет и друштвене мреже.

Поводом Међународног дана старијих особа, чланица Председни-
штва СНС Дарија Кисић разговарала је са најстаријим суграђанима са 
Старог града и захвалила се пензионерима, поручивши им да су они 
градили и изградили Србију.

Чланови ГО СНС Београд Александар Кемивеш и Марко Попадић 
посетили су најстарију чланицу на Звездари, Јованку Виденовић, која 
је прославила стоти рођендан.

Повереник омладине ГО Александар Јакшић, заједно са потпредседницима омладине Вељком 
Лукићем и Аном Маринковић, посетио је ОО Савски венац, Сурчин, Палилула, Раковица, Звезда-
ра, Лазаревац и Барајево, и разговарао са омладинцима о будућим пројектима и активностима.

Омладина ГО СНС честитала је Београђанима 15. септембар, Дан 
српског јединства, слободе и националне заставе, симболичном поде-
лом српских застава.

Омладина ГО, поводом Светског дана животиња, посетила је При-
хватилиште за напуштене псе у Реснику и донирала више од 750 кило-
грама хране, коју су представници свих 17 београдских одбора обез-
бедили из личних средстава.

72. барајево
разгОвОр са МладиМа
Младе из Ба-

рајева посетили 
су повереник ом-
ладине ГО Бео-
град Александар 
Јакшић и потпред-
седници Ана Ма-
ринковић и Вељко 
Лукић, и разгова-
рали о плановима 
и активностима 
које ће омладина 
спроводити. Ак-
тивисти су раз-
говарали са ком-
шијама испред 
поште у центру. 
Пролазницима је подељен нај-

новији број СНС Информатора и 
промотивни страначки материјал.

73. вождовац
нОве 
саднице
Активисти ОО свако-

дневно разговарају са 
суграђанима и обилазе 
своје чланове. Активисти 
МО Бели Поток и Кумод-
раж село уредили су и 
очистили зелене повр-
шине у својим насељима. 
У Улици Трише Кацлеро-
вића посађене су садни-
це багрема, а активисти 
МО Бели Поток, из лич-
них средстава, обезбе-
дили су огрев за зиму и 
пакете са намирницама 
за свог комшију.

бобан ЂуРоВиЋ Са ВРњаЧкиМ ПРоиЗВоЂаЧиМа
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82. младеНовац
нОвО игралиште за наше 
најМлађе

У МЗ Пружатовац отворено је 
ново игралиште, опремљено по 
стандардима за безбедну игру. 
У насељу Амерић 2 завршава 
се изградња водоводне мре-
же, а планира се изградња и у 
Америћу 1. Завршени су радови 
на уређењу у зони ОШ „Свети 
Сава“. ГО је организовала доде-
лу ауто-седишта за више од 200 
родитеља новорођених беба. 
Одржана је манифестација „Из 
Младеновца за Србију“. Пети 
Валтер фест, филмски фестивал 
који чува сећање на Велимира 
Бату Живојиновића, завршен је 
доделом награда најбољима и 
концертом Радета Шербеџије. 
Активисти ОО редовно одржа-
вају штандове и разговарају са 
суграђанима.

85. земуН
сајаМ сПОрта

Завршава се реконструкција 
Кеја ослобођења, а до сада је за-
вршена саобраћајница од Стевана 
Марковића до Змај Јовине, и од 
краја обалоутврде до дела кеја ка 
његошевој. Урађена је комунална 

инфраструктура, постављени су 
нови телекомуникациони електро-
водови, јавна расвета, а изведена је 
и заштита постојећег гасовода дуж 
целе улице. Такође, почиње рекон-
струкција Авијатичарског трга и 
Главне улице. У организацији Ом-
ладинског спортског савеза, под 
покровитељством Општине и Ту-

ристичке организације, на Великом 
тргу одржан је први Сајам спорта. 
Активисти ОО разговарали су са 
суграђанима.

87. звездара
дОнација сПОртске 
ОПреМе

Повереник МО Миријево Ненад 
Радић посетио је ОФК „Балкан“ у 
Миријеву и уручио спортску оп-
рему, фудбалске лопте и мрежe 
за голове, обезбеђенe из личних 
средстава. Друштво за спорт и 
рекреацију инвалида, у сарадњи 
са Спортским савезом особа са 
инвалидитетом Београда, органи-
зовало је манифестацију „Игре без 
граница на води“. Отворен је први 
информативно-услужни центар 
у Малом Мокром Лугу, уз помоћ 
којег су грађанима доступне услуге 
Општинске управе, Секретаријата 
за јавне приходе, Поште и МУП-а.

88. чукарица
изградња Пешачке 
Пасареле

Почела је изградња пешачке па-
сареле код „Мега Максија“, која ће 
повезати Чукаричку падину и Аду 
Циганлију. Тренутно се изводе ра-
дови на реконструкцији водоводне 
мреже у делу Улице 1. маја у на-
сељу Велика Моштаница. Активи-
сти ОО сваког викенда разговарају 
са суграђанима, а  активисти МО 
Рупчине посетили су породицу Ра-
мадановић и поклонили им креве-
тац и потрепштине за бебу, које су 
обезбедили из личних средстава.

74. СурчиН
брОјне Манифестације

Општина је ђаке прваке обра-
довала пригодним поклонима. 
Одржане су манифестације: Фес-
тивал сремачких колача, Дани 
сремачких колача, Регата Река, 
Госпојински дани... Активисти 
ОО наставили су акцију разго-
вора и дружења са суграђанима, 

а свакодневно обилазе социјал-
но-угрожене породице и доно-
се им пакете са намирницама, 
које обезбеђују из сопствених 
средстава. На позив Службе за 
трансфузију крви КБЦ „Земун“, 
чланови ОО подржали су акцију 
добровољног давања крви.

79. гроцка
уређење јавних ПОвршина
Почела је реконструкција 

раскрснице улица Царице Ми-
лице и Булевара револуције у 
Калуђерици. Служба хитне ме-
дицинске помоћи поново ради у 
просторијама Здравствене ста-
нице у Калуђерици. Одржан је 
хуманитарни турнир у баскету за 
малог Вука Араповића. Активисти 
МО Винча и Лештане покосили су 
траву, очистили смеће, поставили 

нове клупе, избетонирали шахту 
и орезали су грање испред стам-
беног блока у Светосавској ули-
ци у Винчи. На иницијативу МО 
Умчари, очишћен је плато испред 
млина. Активисти МО Врчин уре-
дили су дечији паркић у центру 
свог насеља. Kоординатори MO 
Винча, Лештане, Болеч и Ритопек, 
заједно са сарадницима, обишли 
су најстарије чланове ОО СНС.

76. лазаревац
МеђунарОдни фестивал 
хуМОра за децу
У МЗ Брајковац 

асфалтиран је пут 
ка гробљу, а у МЗ 
Бистрица - Симићева 
улица. Председник 
ГО Лазаревац Бојан 
Стевић потписао је 
са 68 грађана угово-
ре о додели средста-
ва за суфинансирање 
мера енергетске са-
нације породичних 
кућа и станова. У 
организацији Савета 
МЗ Вреоци, обеле-
жено је 150 година 
од постојања Цркве 
покрова Пресвете 
Богородице. Дефи-
леом главном ули-
цом, проглашењем 
најлепше маске и пригодним 
програмом, на чувеној Гашиној 
позорници завршен је 34. Међу-
народни фестивал хумора за 

децу. Председник Стевић оби-
шао је школу у Дудовици и прва-
цима уручио књигу „Читанка за 
рецитаторе“, ауторке Данијеле 
Квас.

78. обреНовац
градска вОда за трстеницу

80. Сопот
излОжба 
ОлдтајМера

Одржана је још једна ау-
то-трка „Награда Сопота 
2022“ и изложба олдтајме-
ра. У току је реконструкција 
саобраћајнице у Улици Ми-
лосава Влајића. Активисти и 
повереник ОО наставили су 
добру праксу обиласка МЗ и 
разговора са грађанима, као 
и чишћења школских дво-
ришта.

81. палилула
хуМанитарни турнир

У канцеларији ОО у Крњачи 
организовано је дружење пен-
зионера. Организован је хума-
нитарни турнир у баскету за 
суграђанку из Падинске Скеле 
и традиционални хуманитарни 
турнир у малом фудбалу „Петар 
Вујичић“. Општина је обезбеди-
ла више од 1.800 ђачких ранчева 
са комплетима школског прибо-
ра за школарце свих 17 основних 
школа. У организацији Општи-
не и ПУ „Бошко Буха“ одржана 

је едукативна манифестација 
„Деца у природи“. Председник 
Општине Мирослав Ивановић 
обишао је пољопривреднике у 
Борчи, Овчи, Великом Селу и 
Сланцима, који су од Општине 
добили на коришћење 18 плас-
теника. Уклоњена је депонија у 
Улици Вука Врчевића. Активисти 
ОО  разговарали су са суграђа-
нима на више локација и делили 
„СНС Информатор“ и страначки 
материјал.

86. раковица
акције уређења

Завршава се изградња парка 
у Улици Едварда Грига у Ресни-
ку, док су настављени радови 
у парку у Рељковићевој ули-
ци. Настављени су и радови 
на изградњи канализације у 
насељима Миљаковац 3, Сун-
чани брег и у делу Ресника у 
близини језера. Настављени 
су радови на реконструкцији 
МЗ Петлово брдо и платоа код 
некадашњег ДЗ. Ђаци Ош „14. 
октобар“ добили су кошаркаш-
ке табле. У Улици патријарха 

Димитрија очишћена је велика 
депонија. У улици Усек активи-
сти ОО уредили су дечије игра-
лиште, спортски терен и зелене 
површине. Уређене су зелене 
површине на језеру у Реснику, 
као и дечије игралиште у План-
дишкој улици. У великој акцији, 
покошена је трава и раскрчено 
је шибље код шеталишта дуж 
корита Топчидерске реке у Рес-
нику... Активисти ОО су свако-
дневно обилазили комшије и 
организовали штандове.

75. врачар
брига О најМлађиМа
„Креативни свет малих Врача-

раца“ наставља се и ове јесени, а 
реализоваће се кроз радионице, 
на којима ће, уз игру и забаву, 
моћи да стекну знање енглеског 
језика и математике. Обележен је 

међународни дан старијих лица. 
Традиционално су организовани 
Дани европске баштине, са циљем 
промоције заједничког културног 
наслеђа различитих градова, ре-
гиона и људи у Европи.

83. СавСки веНац
разгОвОр са грађаниМа
Општина је поставила прилазну рампу за особе 

са инвалидитетом у Ош „Војвода Мишић“, а функ-
ционери су из личних средстава обезбедили елек-
трична колица за дете са потешкоћама у развоју. 
Општина организује бесплатне курсеве страних 
језика за младе. На иницијативу грађана, ренови-
рано је игралиште у Палацковој улици, започето 
је уређење парка код Војне гимназије и уређење 
пешачких стаза у насељу Стевана Филиповића. 
Реконструисана је међублоковска саобраћајница 
у Булевару војводе Мишића. Општина је расписа-
ла Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање 
уређивања зграда. Општина, Д3 и Завод за здрав-

ствену заштиту радника „Железнице Србије“ орга-
низују бесплатне превентивне прегледе грађана. 
Одржан је Сајам спорта, обележен је Дан без ау-
томобила, у склопу Европске недеље мобилности. 
Омладина ОО уредила је Чкаљино сокаче. Предсе-
дници МО Дејан Кесар, Вук Петијевић, Дејан Герић 
и председница омладине Ана Маринковић обишли 
су неколико породица  и уручили деци уџбенике и 
школски прибор. Земеница градоначелника Весна 
Видовић и потпредседник ОО Милош Видовић раз-
говарали су са грађанима на штандовима и месним 
одборима. Наши активисти сваког викенда разго-
варају са грађанима на осам локација.

77. Нови београд
уређење дечијих игралишта
Активисти ОО уредили су 

дечија игралишта у блоку 71 и 
на Лединама. Још једна успеш-
на акција спроведена је у бло-

ку 30, током које су активисти 
МЗ Цептер прекречили графи-
те који су нарушавали изглед 
блока.

84. Стари град
ПОклОни за ђаке Прваке
Поводом поласка у први 

разред, омладина ОО изнена-
дила је ђаке прваке школским 
прибором, који је обезбеђен 
из личних средстава чланова 
странке. Такође, на иниција-
тиву комшија из Косовске ули-
це, омладина је организовала 
фарбање ограде испред Ош 
„Дринка Павловић“. Чланови 
ОО обезбедили су инвалидска 

колица за комшију Стевaна 
Ристовића, а господина Ристо-
вића је посетио председник 
МО Теразије Бранислав Зец. 
Одржан је централни штанд 
у Кнез Михаиловој улици, на 
којем су активисти разговара-
ли са комшијама и слушали њи-
хове предлоге за лепши Стари 
град и делили „СНС Информа-
тор“ и страначки материјал.

Трстеница је добила градску воду, а даље се планирају радови у 
Орашцу и Дрену, док се тренутно радови на водоводу изводе у на-
сељима Љубинић и Вукићевица.



ПРедСедник алекСандаР ВуЧиЋ ПРиМио је женСку одбојкаШку РеПРеЗентацију СРбије, која је оСВојила Златну Медаљу на СВетСкоМ ПРВенСтВу

на ПРедСтаВљању СабРаних дела МилоРада екМеЧиЋа, једног од најВеЋих СРПСких иСтоРиЧаРа, у доМу ВојСке

ПРијеМ у кинСекој аМбаСади ПоВодоМ националног дана нР кине

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


