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у ЖиЖи

Председник Алексан-
дар Вучић угостио 

је у Председништву 
Србије Срђана Петро-
вића, власника винарије 
из Велике Хоче, коме 
су полиција и царина 
приштинских власти 
запленили готово сво 
произведено вино, око 
42.000 литара.

Председник Вучић 
рекао је да нема Србина 
који није био поносан 
на то како се породица 
Петровић држала у тим 
тешким тренуцима и 
поручио му да не брину 
око направљеног губит-
ка. Он је од Петровића 
добио на поклон мето-
хијско вино, које је по-
казао пред камерама.

„Ово је метохијско цр-
вено вино, купажа три 
сорте, Вранца, Прокупца 
и Гаме, на коме пише 
Велика Хоча, Косово и 
Метохија, Република Ср-
бија, биће да је то разлог 
што у просули вино“, 
рекао је председник и 
захвалио се на поклону.

„Гледали смо, нажа-
лост, шта се дешавало и 
колико вам је било теш-
ко, а било нам је и још 
теже због немогућности 
да помогнемо. Поносан 
сам на то што Србија 

има овакве људе и зах-
валан сам вам што чува-
те српско име и презиме 
у Метохији, где је Срба 
тако мало остало“, по-
ручио је председник.

Како је рекао, разго-
варали смо и о Сајму 
вина у Митровици, о 
следећем Отвореном 
Балкану, односно о 
учешћу Срђана и Мила-
на Петровића са својим 
винима на тим манифес-
тацијама.

„Онолико колико 
мало можемо да по-
могнемо, у готово за 
нас немогућим услови-
ма, ми ћемо то да ура-
димо“, рекао је пред-
седник и истакао да је 
код Петровића видео 
невероватну снагу и 

опредељеност да ос-
тану да живе у Великој 
Хочи.

На административ-
ном прелазу Мерда-
ре, КФОР-у је пре-

дат захтев Владе Србије за 
враћање стотину до хиљаду 
припадника српских снага 
безбедности по Резолуцији 
1244 на територију КиМ. Ми-
нистар одбране Милош Вуче-
вић рекао је да је председни-
ка Републике и председницу 
Владе Србије обавестио да је 
Војска 16. децембра предала 
захтев у папирном облику, а 
да је ноћ раније КФОР-у пос-
лат имејл у ком је Захтев са 
додатном документацијом.

„Обавестио сам председ-
ника Републике Србије, као 
врховног команданта, и пред-
седницу Владе Србије да је 
Војска Србије, односно Коми-
сија за примену војно-технич-
ког споразума из Куманова, 
а при Генералштабу Војске 

Србије, јутрос нешто пре 11 
часова предала на админи-
стративној линији код Мер-
дара у писаном штампаном 
облику Одлуку Владе Србије 
односно Захтев за враћање 
до 1.000 припадника војске и 
полиције на КиМ“, написао је 
Вучевић на Инстаграму.

„Ми смо формално-прав-
но, технички, покренули 
процедуру у складу са Ре-
золуцијом 1244, у складу са 
Војно-техничким споразу-
мом из Куманова, да захте-
вамо и користимо оно што 
је дефинисано међународ-
ним јавним правним актима, 
међународним јавним пра-
вом, нешто што нико не може 
да оспори Србији и у кон-
тексту заштите наших нацио-
налних, државних интереса и 
свакако ради заштите нашег 
народа на простору покраји-

не Косова и Метохије“, навео 
је Вучевић у саопштењу на 
сајту Министарства одбране.

Влада Србије донела је дан 
раније одлуку да, у складу са 
Резолуцијом 1244 Савета без-
бедности УН, КФОР-у упути 
захтев за враћање до хиљаду 
српских снага безбедности на 
територију КиМ. Председник 
Србије Александар Вучић ре-
као је да је одлука донесена 
једногласно, истичући да би 
то довело до смањења тен-
зија. Међутим, напоменуо је 
да КФОР вероватно неће при-
хватити захтев Србије.

„Мислим да би то било 
важно због заштите српског 
становништва и, пре свега, 
због контроле онога што они 
називају граничним прелази-
ма, у ствари административ-
них прелаза Јариње и Брњак, 
и да то би драматично смањи-

ло тензије. Претпостављамо, 
на основу свега што смо чули, 
да то неће бити прихваћено“, 
рекао је председник Вучић.

Рекао је и да очекује 
највеће притиске и да је по-
ручио међународним пред-
ставницима да је за Србију 
неприхватљиво чланство 
Косова у УН, а да о осталим 
стварима може да се разго-
вара. Одлука Владе Србије 
донета је услед најновијих 
тензија на северу КиМ, где 
седми дан трају барикаде 
Срба који протестују због 
хапшења бившег полицајца 
Дејана Пантића и прису-
ства специјалних јединица 
косовске полиције на Севе-
ру. Ситуација на КиМ се не 
смирује, јер су представници 
привремених приштинских 
власти наставили са хап-
шењем Срба.

Председник Србије 
Александар Вучић 

састао се у Београду са 
специјалним представ-
ником ЕУ за дијалог 
Београда и Приштине 
Мирославом Лајчаком 
и замеником помоћни-
ка америчког државног 
секретара Габријелом 
Ескобаром. После би-
латералног састанка 
са Лајчаком, уследила 
је трилатерала Вучића, 
Ескобара и Лајчака. 
Ове састанке, председ-
ник Вучић оценио је 
као искрене и корект-

триЛатераЛни састанаК вУчиЋа, ЛајчаКа и есКобара

Предат захтев вЛаде србије 
КФор-у за враЋаЊе срПсКих снага 

безбедности на Ким

сваКи србин је Поносан 
на ПородиЦУ ПетровиЋ

Петровић и вучић

Председник АлексАндАр вучић угостио је Породицу винАрА из велике Хоче, којој су 
Приштинске влАсти зАПлениле скоро сво Произведено вино

седницА влАде реПублике србије којој је ПрисуствовАо и Председник АлексАндАр вучић

не. Ескобар и Лајчак у Бео-
град дошли су из Приштине, 
где су разговарали са пред-

ставницима привремених 
приштинских институција, 
након чега је Лајчак изја-

вио да је најбољи начин да 
се барикаде на северу КиМ 
уклоне политичким догово-

рима, а не булдожерима. Ес-
кобар је навео да је Аљбину 
Куртију јасно изразио оче-
кивање да ради на импле-
ментацији споразума о фор-
мирању Заједнице српских 
општина. Председник Вучић 
је раније упитао међуна-
родну заједницу и запад-
не партнере који од шест 
важних докумената желе да 
Србија поштује - Куманов-
ски споразум, Повељу УН, 
Резолуцију 1244, Бриселски 
споразум, Вашингтонски 
споразум или Солунски до-
кумент о проширењу ЕУ на 
Западни Балкан?

ескобАр, лАјчАк, вучић
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У Тирани је одржан Самит 
лидера ЕУ-Западни Бал-

кан, на којем је, у последњем 
тренутку, председник Алек-
сандар Вучић одлучио да ће 

учествовати и Србија, након 
бурних дешавања на Косову 
и Метохији и срамних потеза 
Аљбина Куртија.  

По доласку у Тирану, 
председник Вучић објаснио 
је да присуствује скупу, не 
само због пријатељства са 
Албанијом, већ и због тога 
што је, како је рекао, увек 
боље бити за столом, када 
се воде разговори, јер када 

нисте за столом онда сте об-
ично на менију, а онда то сви 
једва дочекају.

„Било је више разлога због 
којих смо се двоумили да 
дођемо. Нека су се тицала 
Косова и Метохије, а неки су 

везани за дијалог са ЕУ. На-
кон консултација са држав-
ним органима, одлучено је 
да, ипак, дођемо, јер сматра-
мо да ћемо тако имати шансу 
да нешто кажемо о томе шта 
мислимо о дијалогу и пре-
говорима са ЕУ“, поручио је 
председник Србије.

Додао је да Србија остаје 
посвећена европском путу и 
преговорима са ЕУ, али да у 

исто време мора да заштити 
и сопствене интересе.

„Веома сам задовољан 
отвореним и искреним раз-
говором који смо имали у 
Тирани везано за односе 
Западног Балкана и ЕУ. Го-
ворили смо о конкретним 
стварима, од подршке од 
160 милиона евра до краја 
године везано за енергетски 
сектор, о снижењу трошкова 
роминга, али и о стратеш-
ким питањима, мерама за 
усклађивање визне поли-
тике и другим стварима“, 
пренео је председник Вучић 
новинарима.

Рекао је да је имао вео-
ма добре састанке са ев-
ропским званичницима и 
да је посебно задовољан 
добрим и дугим разгово-
рима са италијанском пре-
мијерком Ђорђом Мелони, 
француским председником 
Еменуелом Макроном, као 
и холандским и белгијским 
премијерима Александром 
Де Кроом и Марком Руте-
ом, као и да је Србија била 
тема по питању неувођења 
санкција Русији и да им је он 
одговорио отворено и без 
увијања. Оценио је и да је 
састанак био лековит, јер су 
сви могли да чују једни дру-
ге и да је важно да се сачу-
вају мир и стабилност.

У Тирани је потписана ро-

минг декларација између 
дела оператора из ЕУ и опе-
ратора Западног Балкана, у 
циљу снижавања цена ро-
минг саобраћаја, која пред-
виђа да ће прве бенефите 
корисници осетити већ од 
октобра 2023. године.

Председник Александар 
Вучић сусрео се са пред-

седницом Мађарске Каталин 
Новак на прелазу Келебија 
- Томпа, где су обишли при-
времене граничне баријере, 
чији је задатак заштита од 
преласка илегалних мигра-
ната. Заједно са њима био је 
и кандидат за председника 
Чешке Андреј Бабиш, којег је 
председница Новак позвала 
у госте.  

„Мигранти су све агресив-
нији, све је више кријумчара 
људи и свакодневни су на-
пади на граничаре. Они који 
илегално прелазе су додатно 
агресивни према онима који 
бране границу Европе. Ових 
270.000 илегалних миграна-
та стижу 90 одсто из правца 
Србије, зато са пријатељи-

ниЖе Цене роминга измеђУ еУ 
и дрЖава заПадног баЛКана

тирана

србија је ПредУзеЛа три мере У борби Против иЛегаЛних миграната

Председник Србије 
Александар Вучић 
састао се у Предсе-

дничкој палати у Бакуу са 
председником Азербејџана 
Илхамом Алијевим. Вучић 
и Алијев разговарали су о 
сарадњи у области енерге-
тике и унапређењу билате-
ралних односа две земље. 
Председник Србије истакао 
је снагу Азербејџана, који 
има добро визионарско ру-
ководство.

„Тако је кад неко домаћин-
ски и са љубављу води своју 
земљу као Алијев. Разгова-
рали смо о свим облицима 
сарадње, не постоји начин 
да се окренемо једни про-
тив других, нема притиска и 
могућности, једни другима 
подржавамо територијални 
интегритет и захвалан сам 
јер разумеју наше потеш-
коће. Изградили смо озбиљ-
но и чврсто пријатељство“, 
поручио је председник Ву-
чић, и наставио: „Имао сам 
плодан разговор и са војним 
министром, много тога смо 
спремни да размењујемо. 

Гледамо како заједнички да 
напредујемо, да држимо са 
другима корак, а да опет бу-
демо независни“.

Председник Азербејџана 
рекао је да су на њега оста-
вили снажан утисак напре-
дак и развој Србије, као и 

визионарска политика пред-
седника Вучића.

„Мој драги пријатељ при-
хватио је мој позив и дошао 
у Бакуу, што је показатељ 
динамике нашег односа 
који је позитиван. Желимо 
да се наши билатерални од-

носи брзо развијају. Србија 
и Азербејџан су стратешки 
партнери. Постоје и нове мо-
гућности за будућу сарадњу. 
Ми смо самодовољни, ос-
лањамо се на своје ресурсе 
и водимо независне полити-
ке“, рекао је Алијев.

озбиљно и чврсто Пријатељство 
са азербејџаном

баКУ

ма из Србије покушавамо 
да станемо на пут њиховом 
приливу. Тако је и на јужној 
граници према Северној Ма-
кедонији. Захвални смо сва-
кој земљи која се прикључује 
сарадњи. Хвала пријатељи-
ма што су и данас овде са 
нама“, рекла је председница 
Мађарске. Андреј Бабиш ре-
као је да из Турске долазе 
милиони избеглица, те да 
сматра да је потребно при-
хватити што више земаља у 
Шенген. Према његовим ре-
чима, Србија би требало да 
буде део Шенгена, иако није 
чланица ЕУ.

„Захвалан сам што смо 
почели на недељном нивоу 
да решавамо проблеме. Пре-
дузели смо три мере - кре-
нули смо у прихватање или 

укидање слободних виза 
за земље одакле је одла-
зио значајан број миграна-
та - Тунис, Бурунди, Гвинеја 
Бисао, Индија. Друго, уз 
помоћ Мађарске и Аустрије, 
ојачавамо границе према 
Северној Македонији и ка 
Бугарској, јер ове године 
имамо четири пута увећан 
број имиграната с терито-
рије Северне Македоније, а 
3,6 пута из Бугарске. Такође, 
предузели смо и оштрији 
приступ према мигрантима 
који имају наоружање. Наше 
снаге безбедности ухапсиле 
су више од 600 оних који су 
мислили да помоћу оружја 
могу предузети све врсте 
недозвољених радњи“, ис-
такао је председник Вучић 
приликом сусрета.

КеЛебија/томПа

АлексАндАр вучић, кАтАлин новАк и Андреј бАбиш

вучић и Алијев

нА сАмиту лидерА еу- зАПАдни бАлкАн

Срби на барикадама на 
северу КиМ протестују 
више недеља и пору-

чују да ће их уклонити када 
Приштина ослободи ухап-
шене Србе Дејана Пантића, 
Миљана Аџића и Слађана 
Трајковића и када са севера 
повуче специјалне снаге ко-
совске полиције. Током 13. 
дана протеста одржан је и 
велики скуп у Рудару, где се 
окупио велики број грађана 
који су транспаренте и тро-
бојку дугу 250 метара.

Директор Канцеларије за 
Косово и Метохију Петар 
Петковић рекао је да је ску-
пу код крста у Рудару при-
суствовало више од 10.000 
Срба који су показали да се 
залажу за мир.

„Српски народ је још јед-
ном снагом заједништва и је-
динства одговорио на терор 

који су раскринкали Пришти-
на и Аљбин Курти! Космет 
није Куртијева прћија, то је 
наше постојање“, поручио је 
Петковић.

Окупљени на скупу разви-
ли су српску заставу дугу 250 
метара, а носили су и више 
транспрената међу којима: 
„Ми нисмо криминалци, то 

су Куртијеви специјалци“, 
„Роде, није ти ово Немачка, 
ово је Србија!“, „Зашто смо 
криминалци ако тражимо 
слободу?“, Курти нам пре-
ти убиством, а Европа ћути“, 
„Правда за Дејана, Миљана и 
Слађана“.

Њима су се обратили  
председник Српске листе 
Горан Ракић, градоначелник 
Штрпца Далибор Јевтић, Зо-
рица Јовановић, директорка 
Предшколске установе „Наша 
радост“ у Лепосавићу, доктор 
Драгиша Миловић, бивши 
градоначелник Звечаа, Пред-
раг Пантић, син ухапшеног 
Дејана Пантића… На скупу 
се могло чути да су људи вео-
ма забринути због претњи из 
Приштине и уплашени због 
полиције која је свакодневно 
на улицама са дугим цевима. 
Такође, кажу да је најбитније 
да се сачува мир и да дође до 
неког компромиса.

бариКаде и веЛиКи митинг У рУдарУ
Ким
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Председник Републи-
ке и врховни коман-
дант Војске Србије 

Александар Вучић, заједно 
са потпредседником Владе 
и министром одбране Ми-
лошем Вучевићем и начел-
ником Генералштаба Војске 
Србије генералом Миланом 
Мојсиловићем, присуство-
вао је приказу способности 
копнених и ваздухопловних 
беспосадних платформи у 
Центру за испитивање на-
оружања и војне опреме у 
Никинцима.

Том приликом, презенто-
ван је и Нацрт Стратегије 
роботизације Војске Србије, 
који садржи планове раз-
воја и опремања савременим 
средствима. Документ, по-
ред средстава која су приказ-
ана, предвиђа развој бројних 
других система. Председ-
ник Вучић изразио је задо-
вољство оним што се могло 
видети у Никинцима и наја-
вио убрзану модернизацију 
Војске Србије.

„Видели сте нешто што 
никада до сада нисте могли 
да видите у нашој земљи и 
гледали смо први пут и „оба-
да“ и „врапце“ и „пегазе“, 
који су наводили наше „ор-
лове“ који су непогрешиво 
погодили своје циљеве. Сад 
можемо да гађамо и ноћу и 
дању, веома прецизно. Ис-
товремено се трудимо да 
развијамо и наше беспилот-
не летелице у сарадњи са 
приватним сектором, дакле 
са више компанија, али наш 
ВТИ већ излази са новим ре-
шењима и Технички опитни 

центар“, поручио је пред-
седник Вучић.

Он је изразио задовољство 
резултатима гађања „малих 
милоша“ који су остварили 

поготке ракетним бацачима 
„зоља“.

„Морамо брзо да радимо, 
морамо да напредујемо, зато 
што је важно да увек и у сва-

ком тренутку, можемо земљу 
да заштитимо, сачувамо, а да 
што мање људских живота 
изгубимо. У складу са тим 
идемо убрзано у модерниза-
цију“, поручио је председник 
и изразио очекивање да ће 
„Утва“ од априла следеће го-
дине серијски производити 
беспилотне летелице.

„Наручили смо много дро-
нова „камиказа“, а почињемо 
и да их правимо и верујем да 
ћемо и са приватним секто-
ром моћи, уколико се све то 
утегне и поправи, да напра-
вимо добру сарадњу и добар 
посао за нашу војску“, иста-
као је председник Вучић.

Државном и војном ру-
ководству приказано је 
садејство даљински пило-
тираних ваздухоплова и 
летелица са посадом, као 
и дејство беспосадних сис-
тема копнене војске који су 
уведени у употребу у Војску 
Србије. Такође, представље-
ни су и системи у развоју, 
на којима раде стручњаци 
Војнотехничког института, у 
сарадњи са предузећима до-
маће одбрамбене индустрије 
и приватним компанијама из 
тог сектора.

У Новом Београду от-
ворен је технолошки 

центар америчког произ-
вођача електричних возила 
„Ривиан“, а свечаности је 
присуствовао и председник 
Србије Александар Вучић 
који, како је сам рекао, није 
могао да сакрије срећу због 
тога што је једна таква ком-
панија дошла у Србију.

„Ово је оно за шта живим. 

Срећан сам када се такве 
ствари дешавају у нашој 
земљи“, прокоментарисао 
је председник Вучић током 
обиласка центра.

Представници компаније 
представили су председнику 
најновији модел аутомобила, 
једно од електричних терен-
ских возила, и нагласили да 
оно нуди возачима фантас-
тично искуство јер има чак 
835 коњских снага.

„Звездане стазе стигле су 

у Србију, јер је дошла једна 
од најиновативнијих ком-
панија у свету за е-возила. 
Први пут сам осетио како то 
изгледа бити Жан Лик Пи-
кард из „Звезданих стаза“ и 
седети за командама потпу-
но интелигентног возила на 
електрични погон“, рекао је 
председник Вучић.

Истакао је да се нада да је 
отварање технолошког центра 
само почетак и да ће се елек-
трична возила и производи-

ти у Србији. Како је поручио, 
„Ривиан“ ће, у наредне две 
године, имати 500 запослених 
у технолошким центрима у Бе-
ограду и Новом Саду, као и да 
је то само почетак. Навео је да 
треба да радимо на повећању 
наших капацитета, одличног 
Факултета техничких наука у 
Новом Саду, али и свих дру-
гих, Електротехничког и Ма-
шинског факултета у Београ-
ду, јер ће нам бити потребно 
још стручних људи.

Јапански „Тојо тајерс“ от-
ворио је нову фабрику у 

Инђији, у присуству пред-
седника Србије Александра 
Вучића, који је изјавио да ће 
то бити најбоља фабрика те 
компаније у свету.

Током обиласка нових по-
гона, председник Србије пре-
нео је новинарима да су му 
представници компаније ре-
кли да желе још да инвести-
рају у Инђији. Генерални ди-
ректор корпорације Такаши 
Шимицу рекао је да ће ново-
отворена фабрика произво-
дити аутомобилске гуме за 
европско тржиште, али и да 
ће се проширивањем капаци-
тета отворити могућност и 
за извоз у САД, те да ће овај 
пројекат додатно учврстити 
већ дубоке пријатељске од-

носе Србије и Јапана.
Председник Србије објас-

нио је да ће се у новој фабри-
ци производити гуме „made 
in Serbia“ за „ауди“, „порше“, 
„мицубиши“ и друге најбоље 
аутомобилске брендове из 
целог света.

„Ово је једина „Тојо“ фа-
брика у Европи и најбоља 
у свету, по квалитету и оп-
ремљености“, рекао је пред-
седник Вучић, и изразио уве-
рење да то није и последња 
фабрика те компаније која 
ће бити отворена у Србији. 

Такође, додао је и да фабри-
ка има 117.000  квадратних 
метара и да је инвестиција 
вредна 283.000.000 евра, а 
да ће укупно износити више 
од триста милиона евра.

„Учествовали смо у инвес-
тицији као Влада и драго ми 
је што нисмо каснили није-
дан дан у исплати субвен-
ција. Бар у нечему да буде-
мо као Јапанци“, поручио је 
председник Вучић.

Нагласио је да тренутно у 
фабрици ради 460 радника и 
најавио да ће бити запослено 
још 120 до краја следеће го-
дине, као и то да ће се њихов 
број и даље повећавати, без 
обзира на висок ниво ауто-
матизације и дигитализације 
компаније. Представници 
„Тојо тајерса“ најавили су да 
ће се на новој производној 
линији наћи брендови „Тојо 
тајерс“ и „Нито“.

нови београд

инђија

ниКинЦи

инВеСТиЦиЈе

„звездане стазе” стигЛе У србијУ

нова ФабриКа „тојо тајерса”

Убрзавамо модернизаЦијУ војсКе

Председнику србије ПредстАвљен је нАјновији модел АутомобилА нА електрични Погон

нА вежби су ПрикАзАни нАјсАвременији дронови

вучевић, вучић, мојсиловић
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инТерВЈу

Годину за нама посеб-
но су обележила двa 
догађаја - бриљант-

на победа председника 
Александра Вучића на из-
борима и рат у Украјини, 
каже Дарко Глишић, пред-
седник Извршног одбора 
Српске напредне странке, 
на почетку традиционал-
ног, новогодишњег ин-
тервјуа за „СНС Инфор-
матор“, у којем сумира 
годину за нама.

- Посебно лепа вест 
било је то да је Алексан-
дар Вучић, у кандидовању 
за други мандат, освојио 
225.000 гласова више, 
него у кандидовању за 
први мандат, што говори 
о томе да су неки нови 
бирачи схватили колико 
је било добро све што је 
урадио. Не памтим да је и 
један председнички кан-

дидат, у другом мандату 
освојио више гласова него 
у првом. Сви ми, у стран-
ци, веома смо поносни 
на овај резултат, као и на 
остале резултате који су 
постигнути током 2022. 
изборне године. Од ос-
талих догађаја, издвојио 
бих ужасни рат у Украји-
ни, који је утицао на читав 
свет, па и на нашу државу.  

да ли је 2022. била 
тешка година?
- Свака година у којој су 

избори, није лака. Била је 
ово дуга година, као да јој 

није било краја. Из мог угла, 
бићу потпуно искрен, ника-
да нису били тежи избори. 
Били су у сенци свега што 
се дешавало у свету, били 
су са некако већим притис-
ком него икада раније. Пар-
ламентарни избори су се 
понављали унедоглед, две 
трећине године прошло је у 
неким изборним радњама. 
А потпуно је свеједно да ли 
су се понављали на једном 
бирачком месту или на свих 
8.300 места, припремате се 
и радите као да су први пут.

Колико сте задовољни 
радом странке у прет-
ходној години?
- Неки људи су се баш 

потрудили, жртвовали и 
дали све од себе на овим 
изборима. То су наши 
највреднији активисти, које 
понекад неоправдaно за-
боравимо, а сетимо их се 

кад су избори. И то ћемо да 
променимо у наредном пе-
риоду. Најпоноснији сам на 
наше вредне људе, прега-
оце, који су дан и ноћ про-
водили на терену и ништа 
им није било тешко. А има 
их свугде, од севера до југа, 
од истока до запада земље. 
Они који никада не кажу 
„не“ и који су спремни да 
иду у сваку акцију.

чиме објашњавате ог-
ромну подршку грађа-
на председнику алек-
сандру вучићу, која се 
увећава?

- Искључиво његовим 
резултатима, ту нема ди-
леме. Никаквим великим 
причама не можете да до-
бијете такву подршку, већ 
само резултатима. Њего-
ви резултати су евидент-
ни, које год поље да отво-
рите, у коју год друштвену 
сферу да уђете, наћи ћете 
да је искључиво он за-
служан за тај резултат. 
Здравство, образовање, 
инфраструктура, енерге-
тика, екологија, јер се ни-
када није више улагало у 
екологију... Људи реагују 
на помен његовог имена 
или када негде планирамо 
његов долазак. Знају да 
ће, ако им Вучић каже да 
ће нешто бити урађено, 
то заиста и бити урађе-
но. Чврсто верују у њего-
ву реч. А он има времена 
и стрпљења да саслуша 
сваког грађанина који 

му приђе и да реализује 
то што је обећао. Тако се 
гради поверење и зато на 
сваким изборима осваја 
све више гласова.  

У којим деловима ср-
бије су грађани најза-
довољнији, да ли тамо 
где је држава највише 
уложила?
- То зависи од наших, 

страначких људи. Ако се 
задовоље тиме што ће да 
ураде један пут и да по-
ставе десет бандера, онда 
ни резултат неће баш да 
буде најбољи. Наши људи 
треба да стреме да пред 
себе постављају све више 
и више циљеве, да крећу 
даље чим заврше један по-
сао. Тако ће и они добија-
ти веће поверење грађана, 
а добијаћемо га и ми, као 
странка. Странка је жив 
организам, људи долазе и 

одлазе, постоји природна се-
лекција, остају они који имају 
снаге и који могу да прате, да 
иду напред. Они који то не 
могу, морају мало да се по-
мере у страну. То је код нас 
на недељном нивоу, неко је 
дошао, неко је отишао, неко 
је напредовао, неко је остао.

да ли је то тајна успеха 
странке?
- Између осталог, јесте. 

Промена је увек добродош-
ла, потребна је нова енергија, 
свежа крв. Не гледам, притом, 
на то ко колико има година, 
већ гледам резултат. Занима 
нас само резултат на семафо-
ру. Ако семафор покаже да 
је добро, потпуно је небитно 
ко одакле долази, како се ко 
зове и колико има година.

да ли су се неки одбори 
посебно у раду истицали 
ове године?
- Морам да похвалим Мач-

вански округ који је био нај-
борбенији у кампањи, који је 
направио најбољи резултат у 
најтежим околностима. Знате 
колико је било буке око Лоз-
нице, глупости које су правиле 
лажне еколошке организације 
како би тамо подизале тен-
зије и некакав устанак. Ша-
бац, Богатић, Лозница, Мали 
Зворник, Крупањ, Љубовија, 
Владимирци, Коцељева... Сви 
су били веома борбени и по-
стигли су невероватне резул-
тате на изборима.    

Причали су нам о угроже-
ној животној средини, а 
грађани су гласали за ву-
чића и тражили путеве...
- Те грађане можда неко 

није довољно слушао, а с 
друге стране појавили су се 
ови манипулатори и лажови 
који су желели да искористе 
моменат да прибаве себи 
политичку корист. И успели 
су. Некако су дошли до три 
одсто и узели неки мандат у 
Скупштини, већини њих је то 
прво радно место. Њиховом 

лидеру је то, у шестој деце-
нији, прво радно место. Он 
је у шестој деценији студент, 
а сад је успео да дође и до 
првог дана радног стажа. И 
то су људи који вам соле па-
мет и држе лекције. Успели 
су да замуте воду и да дођу 
до три-четири одсто гласо-
ва, чиме су добили право да 
нешто кажу пред грађанима 
Србије. А чули смо их шта го-
воре и како се понашају, како 
штите екологију тако што 
запале цигарету у скупштин-
ској сали. Осим мржње и 
претњи линчом, нисмо могли 
да чујемо како би они реша-
вали проблеме. А тема еко-
логије је таква, и да имамо 
најчистији ваздух на свету, 
увек може да буде чистији. 
То је исто као кад кажете да 
је вода мокра, а да на ватру 
можемо да се опечемо.

Колико је Подриње изгу-
било због одустајања од 
литијума?
- Изгубило је Подриње и 

тај део Мачве, можда чак и 
шире. То рудно богатство је 
могло од тог дела земље да 
направи најбогатији регион. 
Пропуштена је велика шанса. 
Подлегли смо притиску и нис-
мо урадили оно што је читав 
свет радио. Ископ литијума 
нигде није забрањен, ни у 
Немачкој, нити у било којој  
другој земљи, свуда то раде 
и свуда се боре да нађу нала-
зишта, само смо ми затворили 
најбогатије налазиште у овом 
делу света. Зато што је Ћути 
било потребно да отвори рад-
ну књижицу и упише први дан 
радног стажа. Вучић је урадио 
више од 100 километара ло-
калних путева у Подрињу. У 
Подриње није дошао ни Ћута, 
нити било ко други да каже 
људима „е, вама треба да се 
уради метар пута“. Не, него их 
је позивао на блокаде, на су-
кобе са комшијама. Шта су до-
били од тога? Ништа. Та прича 
имаће још неки век трајања, 
док људи не схвате да лажни 

еколози раде за нечији инте-
рес или за свој интерес како 
би се докопали скупштинске 
плате и позиције.

да ли гледате скупшти-
ну? Лутовац је претио 
шамарањем шефу посла-
ничке групе снс, а онда 
су у њиховим медијима 
покушали да то прикажу 
као нешто нормално и 
прихватљиво...  
- То вам је тај „цивилиза-

цијски искорак“ који праве 
они који себи дају за право 
да се сматрају вреднијим од 
других. То је њихова полити-
ка, шамарај, децу затварај у 
шахт, убијај, вешај...

драгана ракић је рекла 
„јурићемо вас по улица-
ма, није то никаква мета-
фора“...
- Добро је да се то пре-

носи, да иде у јавност, да 
грађани виде ко се бори за 
решавање проблема, а ко би 
да веша, убија, стреља, ша-
мара... И замислите онда тај 
безобразлук када они себе 
представљају као елиту и де-
мократску опозицију.

Како коментаришете то 
што ни ове године нису 
изостали напади на по-
родицу председника ву-
чића?
- То је нешто толико бедно 

и јадно. Не знам којом бих 
другом речју могао да опи-
шем напад на било чију децу. 
Вучић једини зна како му је 
док годинама гледа медијски 
линч своје породице. И ника-
да нисмо чули осуду неког са 
те стране, да барем неко каже 
„е, људи, ово није у реду, ово 
би требало да се осуди, јер 
шта су крива нечија деца“. Не. 
Они се одушеве, они падну 
у транс када неко прети фи-
зичком ликвидацијом деци 
председника Републике. За 
такво понашање и за такве 
људе могу само да кажем да 
су беда најбеднија.

рад, дрЖаЊе речи и Промене 
КљУч сУ УсПеха вУчиЋа и снс-а

десиЛе сУ 
се ствари 
Које нисмо 
могЛи ни да 
саЊамо

Колико сте задовољни 
оним што је уређено на 
Убу у претходној годи-
ни? Шта кажу грађани?

- С обзиром на околнос-
ти, испунили смо план који 
смо имали испред себе. 
могли смо и више да није 
било глобалних дешавања 
које су нас терале на разне 
врсте уштеда. Спремили 
смо се добро за зиму, ми-
слим да ће сви домови, вр-
тићи, школе и институције 
бити топли. а онда ћемо 
да видимо шта од планова 
можемо да реализујемо у 
2023. години. Сваки дан 
се нешто дешава, изгради 
се нови објекат... наредне 
године добићемо велики 
тржни центар и још неко-
лико привредних субјека-
та који ће нам донети још 
радних места. Пажљиво 
пратим приход на основу 
пореза од зарада, и могу да 
кажем да је на историјском 
максимуму, да из месеца 
у месец пробија границе, 
што говори о томе да све 
више људи ради и да се 
пуни општинска каса.

да ли су Убљани икада 
мислили да ће њихов 
град постати туристич-
ко место?
- нису могли ни да 

сањају. многе ствари тамо 
нисмо сањали, али, ево, 
десиле су се. имали смо 
среће да држава напре-
дује, а ми смо само следи-
ли оно што држава ради и 
примењивали на локалној 
самоуправи. и тај пелцер, 
који смо узели са држав-
ног нивоа и спустили га 
на локални ниво, довео је 
до тога да могу да кажем 
да нам добро иде. напра-
вљена су два хотела, која 
су увек пуна, у плану је из-
градња трећег, отворен је 
аква парк, авантура парк, 
много спортских терена... 
То привлачи људе.

дарКо гЛиШиЋ, 
председник Извршног одбора 

Српске напредне странке

грађанима србије ЖеЛим 
исто Што и својој ПородиЦи

Шта ћете пожелети својој 
породици, шта члановима 
снс, а шта грађанима ср-
бије у новој години?

- и напредњацима и свим 
грађанима Србије желим оно 

што желим својој породици, да-
кле, не раздвајам. Желим свима 
добро здравље и много среће и 
успеха. Да се боримо и да нам 
2023. година буде боља и ус-
пешнија него 2022. година, а 
слабија него 2024. година.
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мај 

јУн

јанУар аПриЛ

ФебрУар

март

Грађани Србије изгласали су на ре-
ферендуму промене Устава у об-

ласти правосуђа. Председник Србије 
Александар Вучић представио је, на 
годишњој конференцији за медије, 
планове за 2022. годину и нове мере 
подршке грађанима - помоћ младима 
од 100 евра, пензионерима 20.000 
динара, здравственим радницима 
10.000 динара... Председник Вучић 
посетио је Анкару, где је разговарао 
са председником Турске Реџепом 
Тајипом Ердоганом  о заједничким 
пројектима. Такође, посетио је и При-
бој, где је разговарао са грађанима.

Поводом Дана државности Србије, председник 
Александар Вучић одликовао је заслужне поје-

динце и институције. Председник Вучић боравио је 
у Пекингу, поводом церемоније отварања Зимских 
олимпијских игара, где се сусрео са председником 
НР Кине Си Ђинпингом. Такође, посетио је Монако, 
где је разговарао са кнезом Албертом Другим, који 
му је уручио Велики крст реда Светог Шарла, а у 
Шпанији се сусрео са шпанским краљем Фелипеом 
Шестим и премијером Педром Санчезом. Гост Бео-
града био је председник Владе Грчке Киријакос Ми-
цотакис. Српска напредна странка прва је предала 
листе кандидата за председничке и парламентарне 
изборе, као и за локалне изборе у Београду и у још 
13 градова Србије.

Почела је са радом новоизграђена 
болница Дедиње 2 и отворена је 

обновљена зграда Клиничког центра 
Србије. Пуштена је у саобраћај де-
оница брзе пруге Београд - Нови Сад, 
у оквиру међународне пруге Београд 
- Будимпешта, на којој возови дости-
жу брзину од 200 километара на сат. 
Председник СНС и кандидат за пред-
седника Србије Александар Вучић, 
током предизборне кампање, обишао 
је градове и села широм Србије, раз-
говарао са народом, представљао ре-
зултате рада и говорио о плановима 
за будућност.

Председник Александар Вучић положио је заклетву 
за други председнички мандат у Народној скупш-

тини. Присуствовао је обележавању почетка радова 
на изградњи терминала за течни природни гас у Алек-
сандруполису, заједно са премијерима Грчке, Бугарс-
ке, Северне Македоније и председником Европског 
савета. У Берлину се састао са немачким канцеларом 
Олафом Шолцом, а на Светском економском форуму 
у Давосу разговарао је са великим бројем светских 
државника, представника финансијских институција 
и водећих светских компанија. Заједно са председни-
ком Владе Мађарске Виктором Орбаном, отворио је 
Сајам пољопривреде у Новом Саду, присуствовао је и 
отварању Сајма аутомобила у Београду, као и приказу 
способности Војске Србије „Штит 2022“.

Председник Александар Вучић најавио је повећање пен-
зија за чак 19,1 одсто, просечну плату од 710 евра и 

двоцифрено повећање минималца. Младима је исплаћено 
100 евра помоћи, а обезбеђени су ваучери од 15.000 ди-
нара за 300.000 људи који желе да летују у Србији. Саста-
нак иницијативе „Отворени Балкан“ одржан је у Охриду. 
Председник Вучић угостио је канцелара Немачке Олафа 
Шолца, као и председника Владе Црне Горе Дритана Аба-
зовића. У Бриселу је одржан Самит „Европска унија - За-
падни Балкан“. У Београду је потписан уговор између Ср-
бије и Мађарске о складиштењу српског гаса у Мађарској. 
Завршена је изградња деонице ауто-пута од петље Орло-
вача до тунела Стражевица. Александар Шапић изабран је 
за градоначелника Београда. Отворен је аеродром Росуље 
код Крушевца. Уручени су уговори о запослењу 100 нај-
бољих дипломаца медицинских факултета.

нове мере еКономсКе ПодрШКе грађанима

диПЛоматсКа аКтивност

Предизборна КамПаЊа Широм србије

Убедљива Победа снс на свим нивоима

Грађани су изашли на биралишта 3. априла. Алек-
сандар Вучић остварио је историјски успех и други 

пут, у првом кругу председничких избора, изабран је 
за председника Републике Србије са 58,59 одсто гла-
сова грађана. Српска напредна странка још једном је 
остварила убедљиве победе на свим нивоима. Лис-
та око СНС у Београду освојила је 48 мандата, док 
су резултати парламентарне листе, после неколико 
поновљених избора у Великом Трновцу у Општини 
Бујановац, проглашени 5. јула, чиме је констатовано 
да ће имати 120 народних посланика у Скупштини 
Србије. Председник Вучић телефонски је разговарао 
са председником Руске Федерације Владимиром Пу-
тином о више тема, а посебно о истеку гасног спора-
зума, после десетогодишњег трајања.

светсКи еКономсКи ФорУм У давосУ, 
ПоЛагаЊе заКЛетве

ПредседниК вУчиЋ најавио ПовеЋаЊе 
Пензија за 19,1%

сА Председником нр кине си ЂинПингом
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новембар

деЦембар

јУЛ оКтобар

авгУст

сеПтембар

Председник Вучић састао се са Срби-
ма са КиМ, након састанка у Бриселу 

са Аљбином Куртијем и поручио им да ће 
Србија сачувати свој народ на КиМ и да 
неће бити избегличких колона. У Београ-
ду је боравио председник Египта Абдел 
Фатах ел Сиси, након чега је најављен 
споразум о слободној трговини са овом 
афричком државом. Београд је посетио 
и председник Владе Шпаније Педро Сан-
чез и поручио да Србија има подршку 
Шпаније за то да постане чланица Европ-
ске уније. Спојен је мост преко Саве, у 
оквиру изградње ауто-пута Рума-Шабац 
и брзе саобраћајнице Шабац-Лозница.

Обележено је 27 година од прогона срп-
ског народа из Хрватске у акцији „Олуја“. 

Конституисан је 13 сазив Народне скупштине 
Републике Србије. Владимир Орлић изабран је 
за председника парламента, Сандра Божић за 
потпредседницу, а Миленко Јованов за шефа 
посланичке групе. Председништво Српске на-
предне странке предложило је Ану Брнабић за 
мандатарку за састав нове Владе Србије. Аме-
рички специјализовани портал објавио је ранг 
листу војне снаге, по којој је Војску Србије 
окарактерисао као најјачу у региону. Одржа-
на је полицијска вежба „Гружа 2022“ и приказ 
новопроизведеног наоружања и војне опреме 
из домаће наменске индустрије.

Председник Александар Вучић 
одржао је историјски говор 

у Уједињеним нацијама, одакле 
је упитао зашто је 1999. године 
најгрубље нарушен територијални 
интегритет Србије? У Београду је 
одржан самит у оквиру Иницијати-
ве „Отворени Балкан“ и први Сајам 
вина Отвореног Балкана. Председ-
ник Вучић посетио је Уједињене 
Арапске Емирате, где је потписао 
споразум о кредиту од милијарду 
долара по каматној стопи од свега 
три одсто. Такође, присуствовао 
је Самиту лидера Западног Балка-

Немачка фабрика „МТУ“ 
отворила је фабрику 

у Новој Пазови, а „Грунер“ 
нови погон у Власотинцу. 
Најављено је да „Ер Србија“ 
ускоро успоставља директ-
не летове до Пекинга. Шеик 
Мухамед бин Зајед Ел На-
хјан посетио је Србију. Иза-
брана је нова Влада Србије, 
коју предводи Ана Брнабић 
и која има 28 ресора. Ситу-
ација на Западном Балкану, 
дијалог Београда и Пришти-
не, као и миграторна по-

литика у региону били су у 
фокусу наших дипломатских 
активности. Председник 
Вучић наставио је да оби-
лази Србију, да разговара 
са грађанима и најављује 
нове пројекте и инвестиције. 
Српска напредна странка 
обележила је 14. рођендан 
великим скупом у Лесковцу. 
Председник Вучић угостио 
је женску одбојкашку реп-
резентацију Србије, која је 
освојила златну медаљу на 
Светском првенству.

Председник Александар Ву-
чић посетио је Осло, где се 

састао са норвешким краљем 
Харалдом Петим, принцом Ха-
коном и председником Владе 
Јунасом Гаром Стереом. Био је 
гост и председника Емануела 
Макрона у Паризу, одакле је 
поручио да је Француска ис-
крени пријатељ Србије. Срби 
са Косова и Метохије одржа-
ли су велики скуп са којег су 
поручили да им је доста Кур-
тијевог терора. У Београду 
су одржане Регионална кон-

Посета ПредседниКа егиПта и Премијера ШПаније

КонститУисан нови сазив народне сКУПШтине

историјсКи говор У УједиЊеним наЦијама

изабрана нова вЛада србије

веЛиКи сКУП срба са Ким

захтев за ПовратаК срПсКих 
снага безбедности на Ким

ференција о могућностима 
улагања у обновљиве изворе 
енергије на Западном Бал-
кану и Трилатерални самит 
Мађарске, Аустрије и Србије. 
Председник Вучић био је гост 
председника Владе Грчке Ки-
ријакоса Мицотакиса у Ати-
ни. Компанија „ЗФ“ почела 
је да гради другу фабрику у 
Панчеву. У посети Београду 
боравио је председник Азер-
бејџана Илхам Алијев. Одр-
жана је здружена вежба Војс-
ке Србије „Маневри 2022“.

Влада Србије донела 
је одлуку да, у скла-

ду са Резолуцијом 1244 
Савета безбедности УН, 
КФОР-у упути захтев за 
враћање до хиљаду срп-
ских снага безбедности 
на КиМ. Председник Ву-
чић био је гост Илхама 
Алијева, председника 
Азербејџана, са којим је 
разговарао о сарадњи 
у области енергетике 
и војне индустрије. Су-
срео се и са Каталин 

на, у оквиру процеса Брдо-Бриони. 
Гости Београда били су председни-
ца Мађарске Каталин Новак и пред-
седник Турске Реџеп Тајип Ердоган. 
Председница Владе Ана Брнабић по-
сетила је Косово и Метохију. Пред-
седник Вучић представио је извештај 
у Народној скупштини о преговори-
ма са Приштином.  У Пожаревцу је 
отворена трећа фабрика компаније 
„Мадерсон груп“, а данска компанија 
„Грундфос“ отворила је нови погон 
у Инђији. Обележен је Дан српског 
јединства, слободе и националне 
заставе.

Новак, председницом 
Мађарске, а у Тирани је 
учествовао на Самиту ЕУ 
- Западни Балкан. Такође, 
присуствовао је приказу 
способности копнених и 
ваздухопловних беспо-
садних војних платформи 
у Никинцима, отварању 
технолошког центра аме-
ричког произвођача елек-
тричних возила „Ривиан“ 
и отварању нове фабрике 
компаније „Тојо тајерс“ у 
Инђији.

сА Председником егиПтА ФАтАХом ел сисијем
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Кад сумира годину за 
нама, министарка Ире-
на Вујовић каже да 

међу највеће резултате Ми-
нистарства заштите животне 
средине убраја реализацију 
бројних зелених пројеката 
и доношење важних стра-
тешких докумената, који ће 
трасирати правац деловања 
у овој области. Према њеним 
речима, улагањем у кључне 
сегменте заштите животне 
средине покренут је замајац 
зелених инвестиција, које ће 
бити још интензивније у го-
динама пред нама.

- Завршили смо санацију и 
рекултивацију несанитарних 
депонија у Чачку, Богатићу, 
Трстенику и тиме решили 
вишедеценијске еколошке 
проблеме. Започели смо и 
санацију депоније у Прибоју, 
изградили трансфер станицу 
у Новој Вароши и отпоче-
ли изградњу у Петровцу на 
Млави. Очистили смо више 

стотина дивљих депонија 
и збринули више од 6.000 
тона историјског отпада из 
предузећа у стечају и пос-
тупку приватизације. Ушли 
смо у реализацију капитал-
ног пројекта, у склопу којег 
ћемо градити канализацију 
и постројења за прераду от-
падних вода широм Србије. 
Тренутно се гради канализа-
циона мрежа у Горњем Мила-
новцу, Пећинцима, а ускоро 
се отвара и градилиште на 
Копаонику. Значајна средства 
усмерили смо у пројекте за 
чистији ваздух, а као најзна-
чајније резултате истакла бих 
комплетну реконструкцију 
градске топлане у Крагујевцу, 
затим замену котларница у 
топланама у Ваљеву, Косје-
рићу и Лучанима, које су на-
кон више деценија грејања на 
угаљ и мазут, прешле на еко-
лошки прихватљивије енер-
генте. Субвенционисали смо 
и замену великог броја инди-

видуалних котларница у ус-
тановама и домаћинствима у 
више од 50 градова и општи-
на, и спровели пројекат по-
шумљавања Србије са 60.000 
нових садница. Усвојени су 
Програм управљања отпадом 
до 2031. године, Програм раз-
воја циркуларне економије до 
2024. године и Програм заш-
тите ваздуха до 2030. године, 
који су темељ за спровођење 
нашег плана за чисту и здра-
ву Србију на којем озбиљно и 
посвећено радимо – каже ми-
нистарка Вујовић.

Колико дивљих депо-
нија има у србији, коли-
ко је до сад очишћено, а 
колико је планирано за 
чишћење наредних го-
дина?
- На територији Србије еви-

дентирано је више од 3.000 
дивљих и несанитарних де-
понија, а у претходне две го-
дине очистили смо око 750 

депонија. Буџетом за 2023. 
годину определили смо још 
већа средства за подршку ло-
калним самоуправама у сана-
цији несанитарних сметлишта 
и дивљих депонија. Преду-
слов за затварање и санацију 
неусловних депонија свакако 
је изградња регионалних и 
рециклажних центара, које 
ћемо већ од следеће године 
градити у Ваљеву, Ужицу, 
Новој Вароши и Сомбору за 
око 30 локалних самоуправа, 
а потом и у Пироту, Сремској 
Митровици и Рашки у оквиру 
друге фазе пројекта. Дивље 
депоније су један од највећих 
еколошких проблема у нашој 
земљи и тиме се озбиљно ба-
вимо, како будућим нараш-
тајима не бисмо остављали 
сметлишта у наслеђе, већ 
чисту, здраву и очувану Ср-
бију.

Како можемо да утиче-
мо на свест грађана да 

не бацају ђубре у при-
роду? Колико се ради на 
едукацији деце? Каква је 
казнена политика? да ли 
ће србија моћи да се из-
бори са овим вишедеце-
нијским проблемом?
- Подизање свести је 

кључно. Са изградњом ин-
фраструктуре за управљање 
отпадом, радићемо и на еду-
кацији грађана да одвајају 
отпад у домаћинствима како 
бисмо повећавали стопу ре-
циклаже и смањили коли-
чину отпада на депонијама. 
Кренули смо са увођењем 
примарне сепарације у 17 
градова и општина, као и 
са изградњом регионал-
них центара по европским 
стандардима, што ће бити 

имплементирано на нивоу 
читаве Србије. Заједно са 
Министарством просвете, 
радимо на развоју систем-
ског образовања основаца 
за област заштите животне 
средине. Стицање знања и 
позитивних навика у млађем 
узрасту допринеће да у бу-
дућности имамо одговорне 
грађане који ће се савесно 
односити према околини. Са 
проблемом дивљих депонија 
и нелегалног одлагања от-
пада већ смо се ухватили у 
коштац, постављамо видео 
надзор на очишћеним лока-
цијама и инспекције кажња-
вају неодговорне појединце. 
Сигурна сам да, заједно са 

грађанима, можемо да се из-
боримо са овим проблемом, 
јер очување животне среди-
не није само питање државе 
и власти, већ свако од нас 
треба да пружи  допринос 
испуњењу заједничког циља.

Каква је ситуација са ае-
розагађењем у великим 
градовима ове зиме? 
Које се све мере предузи-
мају за чистији ваздух?
- Бољи квалитет вазду-

ха један је од приоритета 
Владе Републике Србије и 
министарства које водим, 
а у претходне две године 
уложено је више него икад 
у пројекте за чистији ваздух. 
Заменили смо велики број 
котларница у топланама и 

јавним установама широм 
Србије. Грађанима у више 
локалних самоуправа омо-
гућили смо да, уз субвенције, 
замене котлове у својим до-
маћинствима. Поред тога, 
дајемо и субвенције за купо-
вину еко возила за које је све 
веће интересовање, а конти-
нуирано спроводимо и по-
шумљавање. Држава улаже 
и велика средства у системе 
за одсумпоравање у тер-
моелектранама. Много смо 
урадили и резултати постоје, 
али исто тако видимо да 
поједини градови, и ове греј-
не сезоне, периодично бе-
леже прекомерно загађење 
и свесни смо да је потребно 

још улагања у будућности. 
Проблем аерозагађења 
постоји више од 50 година и 
изузетно је комплексан, а ми 
смо прва власт која се озбиљ-
но посветила том питању, и 
имамо план и визију како да 
поправимо квалитет вазду-
ха. У прилог томе говори и 
недавно усвајање Програма 
заштите ваздуха до 2030. 
године са акционим планом, 
који предвиђа читав сет мера 
и активности које је потреб-
но предузети. Србија је први 
пут добила кровни документ, 
чијим спровођењем ћемо 
системски радити на побољ-
шању квалитета ваздуха.

Колико је министарство 
ангажовано на смањењу 

загађења које емитују 
велики индустријски 
комплекси у србији?
- Обавеза свих привредних 

субјеката је да примењују нај-
боље доступне технике и мере 
заштите животне средине у 
производном процесу. Србија 
је кандидат за чланство у ЕУ, 
а пре годину дана отворили 
смо и преговарачко Поглавље 
27, стога инсистирамо више 
него икад на поштовању нај-
виших еколошких стандарда 
у свим привредним активнос-
тима. Инспекција за заштиту 
животне средине наставиће 
да контролише привредне 
субјекте, а тамо где је неоп-
ходно и да предузима мере за 

које је овлашћена. Кључно је 
да емисије из индустријских 
постројења буду усклађене 
са прописаним граничним 
вредностима, али и да напра-
вимо баланс између развоја 
привреде и очувања животне 
средине.

Како коментаришете го-
тово свакодневне нападе 
и акције зелених и квази-
зелених странака на сва-
ки потез државе?
- Заштита животне сре-

дине је дневно-политичка 
тема само онима који немају 
никакву одговорност, нити 
резултате иза себе, али би 
да намећу шта ће да се ради 
и мешају се у ствари које 
уопште не разумеју. Све-

доци смо синхронизоване 
кампање против свих проје-
ката од којих зависи развој 
државе и животни стандард 
грађана и све се то ради под 
изговором бриге за животну 
средину. Док они, у недос-
татку конструктивних идеја, 
покушавају да праве непо-
требне поделе у друштву око 
питања које је изнад поли-
тике, ми ћемо да радимо за 
чистију будућност и бољи 
квалитет живота грађана. 
Капиталне зелене инвести-
ције широм Србије доказ су 
ко заиста брине о животној 
средини, а коме је та тема па-
раван за одсуство политике 
и програма.

раније вЛасти нисУ чистиЛе деПоније, веЋ само бУџет србије

ирена вУјовиЋ, 
министар заштите животне средине

очистили смо 750 депонија широм срБије 
и настаВљамо с послом

Колико се пре 2012. издвајало за 
екологију у србији и колико је ситу-
ација данас боља?

- Заштита животне средине никада 
није била приоритет ниједној власти у 
Србији, све док одговорност за вођење 
државе нису преузели Александар 
Вучић и СНС. Издвајања за екологију 
пре 2012. године била су неупоредиво 
мања него данас, а представницима 
бившег режима та средства су служила 
за кампање попут „Очистимо Србију“, 

у којој ништа, осим буџета Србије, није 
очишћено. Због тога и имамо читав низ 
наслеђених еколошких проблема које 
сада морамо убрзано да решавамо. 
Ми смо у екологију уложили више од 
свих претходних власти, резултати су 
видљиви и улагаћемо још више. Као 
што смо обећали да ћемо изградити 
ауто-путеве, коридоре, болнице, шко-
ле и вртиће и испунили обећање, исто 
тако ћемо изградити и зелену инфра-
структуру која недостаје у Србији. Из-
двајања за заштиту животне средине 

су из године у годину све већа, што 
се види и по буџету министарства које 
водим. Поређења ради, иницијални 
буџет Министарства у 2020. години из-
носио је 7,9 милијарди, док је за 2023. 
годину опредељено 18,2 милијарде 
динара, што је увећање за 130 одсто. 
Када томе додамо и капиталне зелене 
пројекте, који се реализују преко дру-
гих министарстава, јасно је да је еко-
логија једна од приоритетних области 
која ће имати највише инвестиција у 
будућности.

морамо да научимо 
људе да одвајају отпад 
за рециклажу, а децу да 
чувају природу

ми смо прва власт која 
се озбиљно посветила 
поправљању квалитета 
ваздуха

емисије из 
индустрије морају да 
буду у прописаним 
вредностима

Правимо баланс између 
развоја привреде 
и очувања животне 
средине
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Народни посланик 
Небојша Бакарец по-
ставио је посланичко 

питање Влади Србије, Ми-
нистарству правде, пове-
реници за равноправност и 
заштитнику грађана, какав је 
њихов однос према насиљу 
опозиције у Скупштини?

Такође, упитао је и да ли 
конкретни примери претњи, 
увреда, правног и другог 
насиља опозиције, предста-
вљају кршење Кривичног за-
коника, у вези са ширењем 

мржње по основу национал-
не или етничке припадности, 
расе или вероисповести, 
због разлика у погледу поли-
тичког или другог убеђења, 
пола, језика, образовања, 
друштвеног положаја, со-
цијалног порекла, и да ли 
представљају кршење Закона 
о забрани дискриминације?

Како је објаснио, опози-
ција је у Скупштини изазвала 
низ скандала, углавном по-
везаних са насиљем, а затим 
и изнео неколико примера.

Посланик Народне стран-
ке Борислав Новаковић по-
кушао је 25.10. да се физички 
обрачуна са председником 
посланичког клуба СНС Ми-
ленком Јовановим, а посла-
ник исте странке Стефан Јо-
вановић је 7.11. четири пута 
опсовао мајку Јованову, да 
би затим покушао да се фи-
зички обрачуна са њим.

Посланица Демократске 
странке Драгана Ракић је 8.11. 
због ометања рада Скупшти-
не добила три опомене и меру 

одузимања речи. После тога 
је, без разлога, пришла Јова-
нову и у пролазу га ударила 
песницом у раме, у жељи да 
испровоцира реакцију, али он 
се није ни померио.

„Замислите да неки посла-
ник СНС, у пролазу, удари у 
раме некога из опозиције! Тај 
би одмах пао на под, глумећи 
да је задобио тешку телесну 
повреду, реаговале би ЕУ, УН, 
ОЕБС. Посланик СНС би за-
вршио у затвору“, истакао је 
Небојша Бакарец у обраћању.

наПредЊаЦима Прете Шамарима и смрЋУ, 
најсрамније вређајУ, Шире мрЖЊУ

Такође, тројица посланика 
Двери изазвали су 4.12. скан-
дал у Скупштини, најгрубље 
вређајући премијерку Ану 
Брнабић, када су ширили ет-
ничку и националну мржњу, 
и дискриминацију по осно-
ву родног опредељења. О 
томе је сведочила Снежана 
Пауновић, потпредседница 
Скупштине, која је цитирала 
само једну од многих увреда 
упућених Ани Брнабић: „Ти 
си усташка лезбејка“, а потом 
је цитирала и увреде које су 

упућене и њој лично: „Вучко-
ва кучка“...

Посланик Народне стран-
ке Борислав Новаковић је 
5.12. извређао Миленка Јова-
нова и три пута му рекао: „Ти 
си једно ђубре“. Посланици 
Демократске странке Зоран 
Лутовац и Драгана Ракић су 
6.12. после седнице, претили 
смрћу и шамарањем Јованову 
и посланицима СНС. Драгана 
Ракић је поручила: „Јурићемо 
вас по улицама, није стилска 
фигура у питању“, док је Лу-

товац запретио Јованову да 
ће му завалити шамарчину.

„Једини циљ опозиције је 
да изазива инциденте, да се 
угрози рад парламента, да 
се дестабилизује Србија, да 
на силу дођу на власт. Види 
се да је опозиција очајна, јер 
посеже за очајничким поте-
зима. Немоћна је да понуди 
конструктивни програм. На-
сиље је одраз немоћи. Опо-
зиција је у јулу 2020. напала 
Скупштину и повредила 140 
грађана. Сада је опозиција 

у парламенту и њихово на-
сиље више не долази споља, 
већ изнутра. Хајде да то 
променимо. И као што рече 
Миленко Јованов, да неки 
из опозиције траже разу-
мевање, пажњу и загрљаје, 
и да ће то од нас добити, 
подсећам на онај дивни 
шлагер Адријана Челентана 
„Кон 24 мила баћи“ – 24.000 
пољубаца. Пошаљимо опо-
зицији 24.000 пољубаца и 
загрљаја. Да су живи и здра-
ви“, поручио је Бакарец.

нА мети нАјвећег бројА увредА: миленко јовАнов, 
шеФ ПослАничког клубА снс

борислАв новАковић креће дА се Физички обрАчунА сА јовАновим бошко обрАдовић нАјгрубље је извреЂАо 
Председницу влАде Ану брнАбић

зорАн лутовАц зАПретио је јовАнову 
дА ће му зАвАлити шАмАрчину

нАПАд Хистерије 
дрАгАне рАкић

народни посланик 
небојша бакарец 
поставио је 
посланичко 
питање влади 
србије и свима 
надлежнима - 
какав је њихов 
однос према 
насиљу које 
опозиција врши 
у скупштини?

нароДна СКуПшТина реПуБЛиКе СрБиЈе

бАкАрец

ПредседницА влАде АнА брнАбић билА је изложенА 
нАјПриземнијим нАПАдимА
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ЕКОЛОГИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА

ангаЖман за ПриПадниКе 
ромсКе маЊине

зеЛена агенда Као 
стратеШКи Циљ

ИНФРАСТРУКТУРА

радна грУПа за УређеЊе 
граничних ПреЛаза

Министар Горан Ве-
сић одржао је у Чачку 
састанак са аутопре-
возницима, на којем 
је било речи о про-
блемима са којима се 
сусрећу људи из ове 
бранше и њиховом 
решавању. „У транс-
порту у Србији ради 
више од 120.000 људи, 
а добра вест је да Ср-
бија постаје логистички цен-
тар овог дела Европе и да све 
више логистичких компанија 
долази у нашу земљу. Заврша-

ва се интермодални 
терминал у Батајни-
ци и ради још један 
у Макишу. Биће све 
више и више посла 
за аутопревознике“, 
истакао је министар 
Весић, и нагласио да 
је са превозницима 
договорио да се об-
разује радна група, у 
коју ће ући неколи-

ко министарстава, која ће се 
бавити уређењем граничних 
прелаза, како би се процедуре 
убрзале.

КУЛТУРА

сарадЊа са Катаром
Министарка Маја 

Гојковић била је зва-
ница на обележавању 
Националног дана 
државе Катар, а том 
приликом рекла је да 
Србија са Катаром 
ради на јачању била-
тералне сарадње, у ок-
виру које се планира и 
потписивање споразу-
ма у области културе. 
„Један споразум везан је за 
заједничку сарадњу на пољу 

спречавања илегал-
не трговине култур-
ним добрима, што 
је једно од најваж-
нијих питања да-
нас свуда у свету“, 
навела је Гојковић 
после пријема, на 
којем је амбасадор 
Катара Фарис Роуми 
Ал-Наими поручио 
да Катар са Србијом 

жели да подигне билатерал-
не односе на највише нивое.

Представници Ми-
нистарства државне 
управе и локалне само-
управе и Министарства 
за људска и мањинска 
права потписали су 
споразуме о сарадњи 
са осам институција 
у циљу стварања ус-
лова за радно анга-
жовање припадника 
ромске националне мањине, 
у трајању од једне године. 
Министар Александар Мар-

тиновић нагласио је 
да је ово конкретан 
показатељ чврсте оп-
редељености државе 
да једнако брине о 
свим грађанима и из-
градњи инклузивног 
друштва. Навео је да 
су побољшање ква-
литета живота Рома и 
њихова интеграција у 

друштво циљеви на којима Ср-
бија предано и систематично 
ради.

Министарка Ире-
на Вујовић отворила 
је дводневну Регио-
налну „look up” еко 
конференцију и ис-
такла да је примена 
Зелене агенде за За-
падни Балкан стра-
тешки циљ Владе Ср-
бије, што потврђује 
стални дијалог са 
европским институ-
цијама, усвајање стандарда у 
области екологије и њихова 
примена кроз стратешке до-
кументе које Србија доноси. 

„Србији је потребно 
12,7 милијарди евра 
за усклађивање са 
прописима ЕУ, од 
чега су 12,4 милијар-
ди улагања у сектору 
вода и 8,4 милијарди 
евра за улагање у уп-
рављање отпадом. У 
тој области већ има-
мо напредак, јер је 
одлагање отпада на 

санитарним депонијама по-
расло са 24 одсто 2020. на 34 
одсто 2021. године“, навела 
је Вујовић.

ФИНАНСИЈЕ

србија је еКономсКи и 
ФинансијсКи ПотПУно стабиЛна

Србија је економски 
и финансијски потпу-
но стабилна“, поручио 
је министар Синиша 
Мали. Према његовим 
речима, БДП је 2012. 
године био 33,7 ми-
лијарди евра, а 2021. 
године - 53,3 милијар-
де евра, а пројектова-
но је да ће ове године 
бити око 60,2 милијарде евра. 
Такође, очекујемо да ће БДП 
2023. године бити око 68 
милијарди евра. БДП по гла-

ви становника 2012. 
године износио је 
4.677 евра, а у 2021. 
години 7.803 евра. 
Србија је, у две годи-
не пандемије, како је 
рекао, била најбрже 
растућа економија 
у Европи, са растом 
од 6,6 одсто БДП. И 
2022. године, када и 

много јаче економије клизе у 
рецесију, привредни раст је 
у првих девет месеци био 2,9 
одсто.

ПОЛИЦИЈА

сај обеЛеЖиЛа 44 године 
од осниваЊа

Специјална антите-
рористичка јединица 
МУП-а обележила је 
свој Дан и 44 годи-
не од када је форми-
рана, 1978. године. 
Министар Братислав 
Гашић честитао је при-
падницима јединице 
јубилеј и истакао је 
да је поносан на њи-
хов професионали-
зам, посвећеност и спремност 
да изврше сваки задатак који 

пред њих стави држа-
ва Србија. „Тренутна 
безбедносна ситуација 
у нашој земљи не доз-
вољава нам да се оп-
устимо и славимо, али 
уверен сам да ћемо од-
говорном политиком 
коју воде председник 
Вучић и Влада Србије, 
успети да сачувамо 
безбедност, интегри-

тет и суверенитет наше Ср-
бије“, поручио је Гашић.

агенЦија за рејтинг ПотврдиЛа 
добре резУЛтате србије

БРИГА О ПОРОДИЦИ морамо стимУЛисати мЛаде да Што Пре 
ПостанУ родитељи

Министарка Дарија Кисић оце-
нила је да је потребно стимулисати 
младе да се што пре остваре као 
родитељи. Додала је да је прошле 
године у Србији просечан узраст 
ступања у брак за младожењу 

био 31 година, а за младу 28. Ми-
нистарка је рекла да је забриња-
вајуће то што у Србији нешто више 
од 50 одсто породица има само по 
једно дете и да треба предузети 
мере за подстицање рађања. „Ус-

коро почиње велика национална 
студија у групи средњошколаца 
у Србији, чији је циљ да испита 
знање, ставове и понашање мла-
дих о значају и заснивању породи-
це“, рекла је Кисић.

Најновији извештај агенције за рејтинг 
„Стандард и Пурс“, која је задржала 

кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+, на 
корак до инвестиционог, још једна је по-
тврда добрих резултата Србије у борби с 
глобалном кризом, саопштила је гувернер 
Јоргованка Табаковић. „Нашим мерама и 
деловањем, уз координацију носилаца 
економских политика у земљи, очували 

смо основе раста и у глобално никад иза-
зовнијим околностима. Тиме је очувано и 
инвестиционо и потрошачко поверење, 
који су важан услов даљег раста наше 
привреде”, истакла је Табаковић, нагла-
сивши да је агенција посебно истакла кре-
дибилан оквир макроекономских полити-
ка и адекватан ниво девизних резерви као 
стубове одбране наше економије.

чУјУ србе само Када сУ на бариКадама
„Срби су на барикадама 

јер траже основна људска 
права и ништа више. Напус-

тили су институције само 
зато што су тражили, након 
скоро десет година, пошто-

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ОДБРАНА

иновативна реШеЊа за нова 
заПоШљаваЊа

Министар Никола 
Селаковић доделио је 
уговоре јединицама 
локалне самоуправе 
за пилот спровођење 
иновативних решења 
у области локалне по-
литике запошљавања. 
Објаснио је да ће се, 
кроз подржане пројек-
те, 400 незапослених 
укључити у различите мере, 
као што су обуке за потребе 

тржишта рада и обуке 
код послодавца, и да 
ће након тога најмање 
80 незапослених лица 
бити запослено или 
самозапослено. Навео 
је да је стопа неза-
послености у трећем 
кварталу ове године 
износила 8,9 одсто за 
становништво узраста 

15 и више година, док је стопа 
запослености 50,8 одсто.

довољна је једна ШибиЦа да се 
ситУаЦија на КосовУ заПаЛи

Министар Милош 
Вучевић изјавио је да 
је ситуација на Косо-
ву и Метохији и даље 
врло напета и да је 
довољна једна шибица 
да се све запали. Оце-
нио је да је очигледно 
да се води перфидан 
рат како би се Србима 
ставило до знања да 

нису пожељни на КиМ 
и како би се тихо спро-
вео још један егзодус. 
„Грађани треба да знају 
ће Србија остати до-
следна политичком до-
говору како би се сачу-
вали мир и стабилност, 
али да нове „Олује“ 
никада нећемо дозво-
лити“, рекао је Вучевић.

ТРГОВИНА

развој трговинсКе сарадЊе 
са Кином

Министар Томислав 
Момировић рекао је 
да је Србија чврсто 
посвећена развоју тр-
говинске сарадње са 
Кином и најавио да ће 
бити проширена пону-
да српских пољопри-
вредних производа 
за кинеско тржиште. 
„Препознали смо по-
тенцијал све већег кинеског 
тржишта и намеравамо да про-
ширимо понуду пољопривред-

них производа, нудећи 
производе доброг ква-
литета по конкурент-
ним ценама“, рекао је 
министар. Момировић, 
који је уједно и пред-
седник српског дела 
Мешовите међувлади-
не комисије за економ-
ску сарадњу са Кином, 
нагласио је да се улажу 

максимални напори како би се 
што пре закључио Споразум о 
слободној трговини са Кином.

вање Бриселског споразума 
и основна људска права“, 
рекла је председница Вла-
де Ана Брнабић, и пору-
чила да је било 16 брутал-
них провокација од стране 
Приштине само током де-
цембра. „Дубоко сам разо-
чарана схватањем демокра-
тије Брисела и Вашингтона. 
Децембар је почео поста-
вљањем Ненада Рашића за 
представника српског на-
рода, а он је на изборима 
добио 0,17 одсто гласова. 
Разочаравајући је одговор 
Брисела, који је позвао обе 
стране на смиривање тен-
зија, а опоменуо Приштину 
тек након оштрије реакције 
председника Вучића“, по-
дсетила је она.
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1. уБ

АСФАЛТ У ТРИ СЕЛА

Три убска села добила су нови асфалт. 
асфалтирана је деоница пута у Докмиру, 
која води ка коповима и засеоку Бојбрдо. 
реч је о путу који свакодневно користе 
тешки камиони, па је подлога рађена по 
знатно вишим стандардима. у врељанском 
засеоку Ждраловица, на деоници која 

води ка хладњачи, постављен је асфалт. у 
Такову је урађен асфалт у дужини од 420 
метара, у средишњем делу села, у близи-
ни Зоолошког врта, који води ка Јошеви. 
у убу, на алексића имању, изграђено је 
дечије игралиште опремљено модерним 
мобилијаром.

2. крагујеВац
АКЦИЈЕ УРЕђЕЊА

министар унутрашњих по-
слова Братислав Гашић по-
ложио је камен-темељац за 
изградњу зграде управе за ван-
редне ситуације и Ватрогасно-
спасилачке бригаде, која ће 
бити један од најсавременијих 
и најопремљенијих објеката у 
Србији. активисти мо илиће-
во уредили су зелене површине 
испред месне заједнице, акти-
висти мо Стара радничка ко-
лонија простор око зграде Со-
колане, а чланови мо народни 
херој Филип Кљајић и мо Ле-
пеница - површине око силоса. 
шумадијска чајанка одржана 
је у оквиру Сајма туризма и се-

оског туризма. Градоначелник 
никола Дашић обишао је по-
родицу матић из љубичевца, 
којој је у пожару изгорела кућа, 
а којој је упућена помоћ са свих 
страна. ЈКП „шумадија“ завр-
шава асфалтирање улица Јова-
на шарића и радета Кончара у 
мЗ ердеч.

у насељу Денино брдо, 
где су за припаднике служби 
безбедности изграђена 972 
стана, предата је на употребу 
зграда у улици Димитрија ру-
варца са 51 станом. активисти 
мо Белошевац посадили су 
саднице дрвећа у школском 
дворишту.

5. инђија

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОђЕЊА

Дан ослобођења у Првом светском рату 
обележен је низом манифестација. на 
инђијском шеталишту организован је при-

каз војне опреме и наоружања Прве бри-
гаде копнене Војске Србије, а промоцији је 
присуствовао и председник општине Вла-

димир Гак. После полагања венаца, упри-
личена је свечана академија у Kултурном 
центру.

4. Бечеј
САДЊА ВЕТРОЗАШТИТНОГ ПОЈАСА

општина је постала богатија 
за скоро 200 нових стабала, 
под окриљем министарства 
заштите животне средине. По-
сађен је ветрозаштитни појас, 
који чини 150 садница липе и 
тополе, на простору некада-
шње дивље депоније између 
Дрљана и милешева. Зах-
ваљујући пројекту Канцеларије 

за младе „Здравији млади за 
здравији Бечеј“ и финансијској 
подршци министарства омла-
дине и општине, изграђена је 
савремена теретана у Горан-
ском парку. Локална самоу-
права обезбедила је спортску 
опрему и финансијску потпору 
за ФК „Јединство“ из Бачког 
Петровог Села.

3. сомБор
НОВА ПИЈАЦА, НОВИ ПАРК, ОБНОВЉЕНЕ АмБУЛАНТЕ
Завршава се ревитализација пута до Бачког 

Брега и државне границе. Градоначелник Ан-
тонио Ратковић обишао је радове на поста-
вљању завршног слоја асфалта у Бездану. Зах-
ваљујући конкурсу Министарства за бригу о 
селу, још 42 породице добија нови дом. Савет 
за безбедност саобраћаја обезбедио је покло-
не за најмлађе у виду саобраћајних знакова, 
прслука, едукативних приручника... Дане 

Баста, покрајински секретар за спорт, уручио 
је нову опрему боксерском клубу „Сомбор“. 
Ускоро се отвара пијаца у реновираној хали 
бившег Агросавеза. Чланови Градског већа и 
представници Градског музеја учествовали су 
на стручном скупу у Темишвару. У току је фор-
мирање новог парка у Блоку 82 и реконструк-
ција водовода у Солунских бораца. Град је 
издвојио средства за постављање прилазних 

рампи на улазе у пет установа. Реновирају се 
амбуланте у Кљајићеву и Дорослову, и опрема 
Дом здравља. Активисти ГО СНС разговарали 
су са суграђанима и делили „СНС Информа-
тор“. Активисти више месних одбора уреди-
ли су јавне површине у Колуту. Угостили смо 
члана Председништва СНС Горана Весића, 
потпредседника ИО Дамира Зобеницу и коор-
динатора Драгана Поповића.

8. краљеВо
ДОНАЦИЈА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА
Десет избегличких породица из БиХ и Хрват-

ске добило је кључеве нових станова, у оквиру 
Регионалног стамбеног програма. Народни по-
сланик Стефан Аџић посетио је породицу Ђа-
ковић, заједно са председником МО Адрани, и 

уручио огрев обезбеђен из личних средстава. 
Омладинци ГО делили су суграђанима „СНС 
Информатор“ на штанду. Први човек краљевач-
ких напредњака Небојша Симовић и председник 
омладине Стефан Аџић пожелели су добро-

дошлицу младима који су приступили Српској 
напредној странци. Велики број омладинаца ГО 
прикључио се акцији добровољног давања крви, 
а омладинке су трибином обележиле Међуна-
родни дан борбе против насиља над женама.

6. чока
РАЗГОВОР СА СУГРАђАНИмА

у организацији уније жена одржана је изложба фо-
тографија иване Попов „млечни пут“. активисти мо 
Чока разговарали су са суграђанима и делили промо-
тивни материјал странке.

7. ВарВарин
ПРЕДАВАЊЕ О ЗНАчАЈУ 
ОНКОЛОШКЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

У организацији Уније жена ОО и Удружења жена 
„Дар“ из Бошњана, др Рада Јоксимовић Змејкоски одр-
жала је предавање поводом Међународног месеца бор-
бе против рака дојке, са циљем подизања свести о важ-
ности превентивних здравствених прегледа жена.

дАрко глишић сА мАлишАнимА
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9. срБоБран
РАДОВИ НА КОЛОВОЗУ

У току су радови на комплетној 
реконструкцији коловоза у Ули-
ци Пап Павла. У претходне две 
године, заједно са Републиком 
Србијом, уложили смо око 300 ми-
лиона динара у путну инфраструк-
туру и реконструисали 25 улица.

10. мали зВорник
ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Председник ОО Зоран Јевтић 
свакодневно, у просторијама 
странке, прима грађане за вре-
ме јутарње паузе у раду на месту 
председника Општине. Општина 
је доделила 15.000.000 динара за 
подстицаје у пољопривреди за 89 
власника газдинстава. Обновље-
на је сала Дома културе у Малом 
Зворнику, уз подршку Министар-
ства културе, у оквиру конкурса 
„Градови у фокусу“.

11. БујаноВац
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА“

Чланови ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
мештанима села у околини Буја-
новца. Посетили су нас члан Пред-
седништва СНС Небојша Стефано-
вић и потпредседник ИО Драган 
Стевановић, у друштву Срећка 
Пејковића и Горана Николића.

12. ада мол
ЗАВРШЕНА АТЛЕТСКА 
СТАЗА

Завршена је изградња атлетске 
стазе, коју су заједнички финан-
сирали Општина и Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину. 
Стаза је у складу са правилима 
ИААФ-а, са четири траке за тр-
чање, и доступна је свим спортис-
тима и љубитељима спорта.

13. пожареВац
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕћКЕ 
УЛИЦЕ

Обележен је Дан ослобођења 
у Првом и Другом светском рату. 
Градоначелник Саша Павловић 
обишао је радове на реконструк-
цији Пећке улице у МЗ Сопот. У 
оквиру пројекта „Заједници зајед-
но“, инвестирано је четири мили-
она динара у обнову ОШ „Милош 

Савић“ у Лучици. Отворен је нови 
објекат МЗ „Чачалица“. Одржан је 
састанак Уније жена ГО СНС.

15. крушеВац
САСТАНАК САВЕТА 
ЗА ИНФОРмИСАЊЕ

У Крушевцу је одржан радни 
састанак Савета за информисање 
региона Централне Србије (Ра-
сински, Рашки, Шумадијски, По-
моравски и Подунавски округ), 
којем је присуствовао велики број 
активиста.

16. сремски 
карлоВци
ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ОСЛОБОђЕЊА

Полагањем венца на Спомен-
обележје учесницима Првог свет-
ског рата, обележен је Дан осло-
бођења града од аустроугарске 
власти. Представници карловачке 
Општинe одали су почаст ослобо-
диоцима на православном гробљу 
на Магарчевом брегу.

17. жаБари
НОВИ АСФАЛТ

Асфалтирана је Улица Филипа 
Стајића у Симићеву и пут ка Дуб-
ници у Витежеву. Инвеститор је 
Општина Жабари, а извођач радо-
ва „Арбаг“ из Аранђеловца.

18. мали иђош
НОВА ДЕчИЈА ИГРАЛИШТА

ОО СНС Мали Иђош имао је 
велику част да угости Горана Ве-
сића, члана Председништва СНС, 
Дамира Зобеницу, потпредседни-
ка ИО, и Драгана Поповића, коор-
динатора за Севернобачки округ. 
Председник Општине Марко Ла-
зић обишао је радове на изградњи 
дечијег игралишта у Фекетићу. 
Поред Фекетића, игралиште ће 
добити и Мали Иђош. На конкур-
су за куповину сеоских кућа Ми-
нистарствa за бригу о селу, сред-
ства је добило 11 породица.

19. ћуприја
УСКОРО БОЉЕ 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Реконструише се државни пут 
Ћуприја-Деспотовац. У протек-
лих месец дана, асфалтиране 
су деонице у Батинцу, Вирину, 
Сењу и Јовцу. Општина је распи-

сала конкурс за доделу стипен-
дија талентованим студентима. 
У Параћину је одржан састанак 
челника локалних самоуправа 
Ћуприје и Параћина, на тему ре-
шавања вишедеценијског про-
блема водоснабдевања. Српској 
дијаспори у Цириху представљен 
је инвестициони потенцијал наше 
Општине.

21. голуБац
РАДОВИ У СВИм мЕСНИм 
ЗАЈЕДНИЦАмА

Асфалтирано је 2,6  километа-
ра локалних путева на територији 
Општине. У МЗ Снеготин ради 
се фасада на Дому културе, у МЗ 
Усије копају се канали за одвод 
атмосферских вода, док се у МЗ 
Голубац санира пут за одвод пада-
вина, а у МЗ Малешево асфалтира 
терен за мали фудбал.

22. аранђелоВац
НАГРАДА ЗА ЈОВАНУ 
ПРЕКОВИћ

Потписани су уговори о суфи-
нансирању мера енергетске сана-
ције породичних кућа и станова. 
У току је пројекат конзервације и 
рестаурације скулптура у парку 
Буковичке бање „Траг у камену“, 
који спроводи Народни музеј из 
Аранђеловца. Првог дана Сај-
ма туризма и сеоског туризма у 
Крагујевцу, штанд Туристичке 
организације Аранђеловац по-
сетила је директорка Туристич-

ке организације Србије Марија 
Лабовић. Одржана је Конферен-
цијa о родној равноправности на 
локалном нивоу. Уприличен је 
опроштај од професионалног ба-
вљења спортом олимпијске шам-
пионке Јоване Прековић, којој је 
локална самоуправа определила 
новчану награду за допринос раз-
воју спорта и промоцији града. 
Расписан је конкурс за студентске 
стипендије.

23. суБотица
САДЊА ВЕТРОЗАШТИТНОГ 
ПОЈАСА

Градоначелник Стеван Бакић 
обишао је радове на подизању 
ветрозаштитног појаса на атар-
ском путу између Суботице и 
Пачира. Закључен је уговор о 
давању на коришћење опреме за 
сакупљање и рециклажу кому-
налног отпада, између Покрајин-
ског секретаријата за урбанизам 
и заштиту животне средине и 
Града. Суботица је била домаћин 
манифестације Дан отворених 
врата италијанске привреде, а 
градоначелник Бакић угостио је 
амбасадора Италије Луку Горија 
и председника „Конфиндустрије“ 
Патриција Деи Тоса. Бакић се 
састао и са амбасадорима Јапана 
Такахиком Кацуматом и Мексика 
Карлосом Феликсом. Поводом 
Дана присаједињења Војводине и 
поводом Дана ослобођења у Пр-
вом светском рату, положени су 
венци на спомен обележја.

25. ириг
АКЦИЈА ПОШУмЉАВАЊА

Помоћница министарке заш-
тите животне средине Јасмина 
Јовић, заједно са руководством 
Општине, засадила је прву сад-
ницу у парку у центру Ирига, а 
планирана је садња 1.010 садница 
дрвећа. Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић и председ-
ник Општине Тихомир Стојаковић 
обишли су радове у Улици Николе 
Тесле. Радови се, такође, изводе у 
Врднику, Ривици, Јазку, Крушедол 
селу, Нерадину и Шатринцима. 
Обележен је Дан Општине. Завр-
шавају се радови на прилазном 
путу кампу за смештај радника 
који раде на бушењу тунела кроз 
Фрушку гору. Асфалтирана је Ули-
ца Јована Атанасијевића у Круше-
долу. Потписани су уговори са 28 
корисника за набавку котлова на 
природни гас или биомасу.

26. смедереВо
НОВА ФАБРИКА

У индустријској зони отворена 
је фабрика „Кoepfer“. Ова немач-
ка компанија производи зупчани-
ке за аутомобилску индустрију и 
мењачне склопове. Инвестиција у 
производну опрему је више од ми-
лион евра, фабричко постројење 
има близу 2.700 квадрата, а пла-
нира се да у наредне две године 
буде запослено 70 радника.

27. зрењанин
НОВЕ САДНИЦЕ

У склопу пошумљавања на ка-
налу у Меленцима, ЈВП „Воде 
Војводине“ организовало је садњу  
26.000 садница багрема, а у акцији 
су учествовале министарка Јелена 
Танасковић, државна секретарка 
Ивана Јокић, покрајински секре-
тар Владимир Галић, директор 

„Вода Војводине“ Срђан Кружевић 
и градоначелник Симо Салапура. 
Покрајинска влада доделила је 
Граду три милиона динара за изра-
ду генералног урбанистичког пла-
на, а издвојила је и 34,4 милиона 
динара за завршетак нове зграде 
ОСШ „9. мај“. Такође, Покрајински 
секретаријат доделио је пет мили-
она динара Специјалном резервату 
природе „Царска бара“. Зрењанину 
је додељен сертификат „Најбоље 
из Војводине“ за манифестацију 
Дани пива, у оквиру Међународног 
сајма туризма. Представници ГО 
СНС, у оквиру обележавања Дана 
града, положили су венце на спо-
мен-обележје краљу Петру Првом 
Карађорђевићу.

28. Владимирци
ДРУЖЕЊЕ СА ГРАђАНИмА

Активисти ОО обилазе со-
цијално угрожене породице и 
уручују пакете са намирницама и 
средствима за хигијену. Такође, 
сваке седмице одржавају штан-
дове, деле „СНС Информатор“ 
и разговарају са суграђанима. 
Председник Општине Горан Зарић 
потписао је још седам уговора за 
куповину сеоске куће са окућни-
цом са Министарством за бригу 
о селу и корисницима средстава. 

Председник Зарић потписао је 
и 22 уговора о суфинансирању 
енергетске санације кућа и стано-
ва. Уређен је Етно парк, у сарадњи 
са Министарством заштите живот-
не средине.

30. Бојник
КАмИОН ЗА ОДВОЗ 
СмЕћА

Државни секретар у Министар-
ству заштите животне средине 
Роберт Јакша уручио је кључе-
ве новог камиона председнику 
Општине Небојши Ненадовићу. 
Вредност овог савременог ками-
она је око 200.000 евра, а он ће 
омогућити лакши одвоз смећа и 
унапредити рад ЈКП „Јединство“.

31. сремска 
митроВица
ПОДРШКА СТУДЕНТИмА

Свечано су обележени Дан гра-
да и градска слава Митровдан. 
Одржане су 59. уличне трке у који-
ма су учествовала деца предшкол-
ског, школског и средњошколског 
узраста, одрасли, припадници 
полиције и војске. Настављена је 
традиција избора малог градона-
челника. Уприличено је свечано 
потписивање уговора о додели 

студентских стипендија и накнади 
за трошкове превоза студената.

32. осечина
АСФАЛТ У НАСЕЉИмА

Настављено је асфалтирање у 
селу Лопатањ, у засеоку Жива-
новићи и засеоку Мирићима, као 
у селу Коњиц, засеоку Јаловик, 
кроз насеље где живе припадни-
ци ромске националне мањине. 
Настављена је и реконструкција 
биоскопске сале и поправка крова 
Предшколске установе.

33. трстеник
ТРИБИНА О НАСИЉУ НАД 
ЖЕНАмА

У просторијама странке одржана 
је трибина поводом „16 дана акти-
визма против насиља над женама“, 
на којој су говориле потпредсе-
дница Главног одбора СНС Невена 
Ђурић и чланица Председништва 
Милена Турк. Активисти ОО дру-
жили су се са суграђанима и дели-
ли „СНС Информатор“ на штанду 
код Зелене пијаце.

34. Бачки петроВац
ПРОмОЦИЈА ВОЈНЕ СЛУЖБЕ

На Тргу слободе реализована је 
промоција добровољног служења 
војног рока и уписа војних школа, 
у организацији Министарства од-
бране и локалне самоуправе. Ђа-
цима првацима Гимназије „Јан Ко-
лар“ уручена су 82 ваучера од по 
10.000 динара, који су обезбеђени 
из општинског буџета.

35. рекоВац
ТЕНИСКИ ТЕРЕН У ШКОЛИ

Потписани су уговори за до-
делу средстава грађанима за по-
бољшање енергетске ефикасности 
објеката. Изграђен је тениски те-

20. лескоВац
10 ГОДИНА НА чЕЛУ ГРАДА

Чланови Савета за омладину 
делили су „СнС информатор“. 
Савет за просвету организовао је 
трибину о Првом светском рату, 
Савет за екологију и Савет за 
друштвене делатности – триби-
ну о уштеди енергије, а чланови 
Савета за културу уручили су 
поклоне малишанима у вишеч-
ланој породици. Градоначелник 
Горан Цветановић одржао је 
свечаност поводом 10 година 
руковођења градом. у Вучју су 
одржани Дани воденицa, у Кул-

турном центру Ликовни салон и 
Фестивал аматерске позоришне 
режије, а установљен је и Фес-
тивал спрже и гурманлука. За-
вршена је рехабилитација пута 
Доња Јајина-шишинце, а рекон-
струише се пут до репетитора на 
Хисару и гради водоводна мре-
жа у Свирцу. Двадесет петоро 
најбољих студената отпутовало 
је на међународни самит на Зла-
тибору. Пошумљене су зелене 
површине у Спомен парку и на 
две локације у Брестовцу.

24. јагодина

ЈАчАЊЕ ЕКОНОмСКЕ СВЕСТИ КОД ЖЕНА

Чланице уније жена организовале су 
предавање „Буђење економске свести код 
жена“, а предавач је била Јелена антић, 

руководилац Центра за образовање, ди-
ректорка Земљорадничке задруге, чланица 
удружења пословних жена Србије и акти-

висткиња Самита жена лидера. Предавања 
оваквог типа планирамо да организујемо и 
у сеоским срединама.

14. Бела паланка
ОДВАЈАЊЕ ОТПАДА
Поделом канти домаћин-

ствима и обезбеђивањем ка-
миона смећара, почела је ре-
ализација пројекта примарне 
сепарације отпада у четири 
региона, у сарадњи са ми-

нистарством заштите животне 
средине. Канте су бесплатне и 
служиће за складиштење плас-
тике, метала и папира, а биће 
постављено и 35 контејнера за 
складиштење стакла.

29. зајечар
АКЦИЈА ПОШУмЉАВАЊА

у кабинету градоначелника 
Бошка ничића одржан је саста-
нак са представницима Фон-
дације „Дајана Пауновић“ о 
мерама у циљу повећања ната-
литета. Потписани су уговори 
са 85 пољопривредника за суб-
венционисање пољопривредне 
производње. Почиње рекон-
струкција Дечијег одељења 
Здравственог центра. Град 

Зајечар се први пут представио 
на Сајму етно хране и пића у 
Београду. Потписан је уговор 
о сарадњи између Фондације 
„ана и Владе Дивац“ и Града 
на пројекту омладинских фон-
дова. у оквиру пројекта ми-
нистарства заштите животне 
средине и Града, биће посађе-
но 2.500 садница црног бора у 
Краљевици.

ПризнАње зА горАнА цветАновићА
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рен у оквиру ОШ „Светозар Мар-
ковић“, средствима Министарства 
омладине и спорта и Општине. 
Уређено је речно корито кроз МЗ 
Вукмановац средствима ЈВП „Ср-
бијавода“.

37. коВин
НОВИ КАмИОН СмЕћАР

Министарство за заштиту жи-
вотне средине донирало је Опш-
тини нови камион смећар. Аген-
ција за безбедност саобраћаја 
објавила је јавни позив за суб-
венционисану доделу рамова за 
тракторе. Општина Ковин обе-
лежила је Дан ослобођења у Пр-
вом светском рату. Ватрогасно-
спасилачкој јединици предат је 
на коришћење најсавременији 
алат за спасавање возила при-
ликом саобраћајних незгода. 
Самохрана мајка Марија Бара-
баш потписала је уговор за до-
делу бесповратних средстава за 
куповину сеоских кућа. Писац 
фантастике Милош Петковић 
представио је романсирану би-
ографију групе „Кербер“ у биб-
лиотеци.

38. неготин
ДВЕ КУћЕ ЗА мЛАДЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

У палати „Србија“ потписана 
су два тројна уговора о додели 
бесповратних средстава за купо-
вину куће са окућницом у селима 
Поповица и Мокрање. Уговоре су 
са Министарством за бригу о селу 
потписали локална самоуправа и 
корисници  Весна Илић и Новица 
Тодоровић.  

40. лајкоВац
ПОСЕТА ДАРКА ГЛИШИћА 
И НЕмАЊЕ мАТИћА

Председник Општине Андрија 
Живковић обишао је радове на 
изградњи школског игралишта у 
Боговађи и радове на изградњи 
паркинга у Лајковцу. Завршен је 
тротоар у Село Лајковцу, са обе 
стране, у дужини од једног ки-
лометра. Председник ИО Дарко 
Глишић и легендарни фудбалер 
Немања Матић посетили су ФК 
„Железничар“ и позвали младе 
да се баве спортом. Активисти су 
одржавали штандове, разговара-
ли са грађанима и делили „СНС 
Информатор“.

41. тител
ДОДЕЉЕНО ДЕВЕТ 
СЕОСКИх КУћА

Девет породица, које су добиле 
куће на конкурсу Министарства за 
бригу о селу, потписале су угово-
ре и решиле стамбени проблем. 
Уручени су уговори за четири куће 
у Локу, две у Гардиновцима и по 
једну кућу у Шајкашу, Мошорину 
и Вилову. Потписивању уговора, 
у палати „Србија“, присуствовао је 

и заменик председника Општине 
Богољуб Марковић.

42. Бач
ЗАхВАЛНИЦА мЛАДОм 
мИхАИЛУ ЈАГОДИћУ

Поводом фантастичних резул-
тата дизача тегова „Херкулес“ и 
каратиста КК „Славија“, најбоље 
спортисте угостили су Марина 
Балабан, заменица председника 
Општине, и Бранко Микавица, 
заменик председника СО и пред-
седник Спортског савеза. Учени-
ци ОШ „Вук Караџић“ посетили 
су Полицијску станицу, а мајор 
полиције Дејан Стојанов уручио 
је захвалницу ученику Михаилу 
Јагодићу за хуманост и поштење 
приликом враћања пронађеног 
новчаника са новцем и документи-
ма. Потписани су тројни уговори о 
суфинансирању мера енергетске 
санације објеката између Општи-
не, извођача радова и грађана.

43. крупањ
НОВЕ мАШИНЕ ЗА ПУТЕВЕ

ЈП „Пут“ и Општина набавили су 
комбиноване машине „ЈЦБ 4ЦХ“ 
са додатном опремом, а средства 

за набавку обезбеђена су преко 
програма Министарства без порт-
феља. У Шапцу, у организацији 
Сектора за ванредне ситуације 
МУП-а и Мисије ОЕБС-а, одржа-
на је Окружна командно-симула-
циона вежба. У вежби је учество-
вао Окружни штаб за ванредне 
ситуације Мачванског управног 
округа, градски штабови Шапца, 
Лознице и Крупња. Представни-
ци Фондације „Дајана Пауновић“ 
разговарали су са челницима ло-
калне самоуправе о демографији и 
популационој политици.

44. сВилајнац
САНАЦИЈА КОРИТА 
ПОТОКА У КУШИЉЕВУ

Завршени су радови на сана-
цији корита реке Булињак и по-
тока Бељава у селу Кушиљеву. 
Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан 
Пузовић истакао је да је ово још 
један пример добре сарадње са 
локалном самоуправом како би 
се унапредио систем заштите од 
поплава.

45. пландиште
ЕДУКАЦИЈА ђАКА О 
БЕЗБЕДНОм УчЕСТВОВАЊУ 
У САОБРАћАЈУ

Дом за душевно оболела лица 
из Старог Леца, у склопу међу-
народног пројекта „Виртуелно је 
витално“, организује радионице, 
тренинге и путовања за корисни-
ке. Представници Општине, у 
сарадњи са Министарством за 
бригу о селу, присуствовали су 
додели средстава за куповину 
сеоског домаћинства за четири 

породице. Стална конференција 
градова и општина и немачки 
ГИЗ, уз подршку Министарства 
државне управе, обезбедили су 
формирање јединствених управ-
них места у 11 локалних самоу-
права. У току је уређење каналске 
мреже и акција пошумљавања у 
Великој Греди. Савет за безбед-
ност саобраћаја организовао је 
такмичења и едукације ђака на 
тему безбедног управљања би-
циклом у саобраћају.

52. кула
КУћЕ ЗА ДЕВЕТ ПОРОДИЦА

Општински одбор СНС у Кули 
посетили су члан Председништва 
Горан Весић, потпредседник ИО 
Дамир Зобеница и координатор 
за Западнобачки округ Драган По-
повић. Други Фестивал науке одр-
жан је у Средњој техничкој школи. 
Уз подршку Министарства заш-
тите животне средине, Општина 
реализује пројекат пошумљавања. 

Председник Општине Дамјан 
Миљанић обишао је почетак ра-
дова на санацији тротоара у Цр-
венки. Свечано је обележен Дан 
Општине и Светски дан превреме-
но рођене деце. Кула је предста-
вљена на Међународном сајму ту-
ризма. Девет породица добило је 
бесповратна средства за куповину 
куће са окућницом, а наша Општи-
на је и позитиван пример уштеде 
топлотне и електричне енергије.

53. коВачица
ДЕЛА НАШИх СЛИКАРА НА 
ИЗЛОЖБИ У СЛОВАчКОЈ

У словачком граду Мартину от-
ворена је изложба сликара наивне 
уметности из Ковачице, Падине и 
Хајдучице, коју су отворили пред-
седник Општине Јарослав Хрубик и 
помоћница Маријана Мелиш. У Уз-
дину је одржан 34. Фестивал попу-
ларне румунске музике „Младост 
пева“. Представници Ковачице 

46. косоВска митроВица
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА И СЛАВЕ
Полагањем венаца на спо-

мен-обележје палим борцима и 
страдалим рударима на Парти-
занском брду, обележен је Дан 
општине и 78. годишњица осло-
бођења у Другом светском рату. 
Венце су положили председник 
Привременог органа алексан-
дар Спирић, председник Српске 
листе Горан ракић и помоћни-
ца директора Kанцеларије за 

Kим Душица николић. Свеча-
ном академијом у митровачком 
двору, обележено је 40 година 
постојања и рада радија Kосов-
ска митровица. Светом архије-
рејском литургијом, коју је слу-
жио владика рашко-призренски 
и косовскометохијски Теодо-
сије, у Храму Светог Димитрија 
почело је обележавање градске 
славе митровдана.

47. орахоВац
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ШКОЛЕ

Започета је реконструкција 
платоа испред објекта у којем се 
налазе две српске школе - ош 
„Доситеј обрадовић“ и Гимна-
зија „ораховац“, а радове фи-

нансира Канцеларија за Ким. 
Поред поплочавања, планирана 
је и обнова фасаде, сређивање 
ограде и поставка новог моби-
лијарa.

50. зВечан
ЛИТУРГИЈА У мАНАСТИРУ БАЊСКА

Светом литургијом, резањем 
славског колача и богатом тр-
пезом у манастиру Бањска, про-
слављена је ктиторска слава, 
празник Светог краља милу-
тина. у препуној манастирској 
порти, обележено је 700 годи-
на од упокојења Светог краља 

милутина, који је за време 
владавине обновио и изградио 
више од 40 православних све-
тиња. у Крагујевцу је одржан 
13. међународни сајам туризма 
и сеоског туризма, на којем се 
представила и Туристичка орга-
низација Звечана.

48. оБилић
ВРТИћ У БАБИНОм мОСТУ
Захваљујући Канцеларији 

за КиМ, отворено је издвојено 
одељење Предшколске установе 
„Косовски божури“ у Бабином 
Мосту, у којем борави 30 мали-
шана узраста до пет година. За 
опремање и набавку дидактичког 
материјала, Канцеларија за КиМ 
издвојила је око 700.000 дина-
ра. Представници Канцеларије 
за КиМ обишли су поплављена 

домаћинства у Бабином Мосту и 
мештане Прилужја. Канал Ибар-
Лепенац, који пролази кроз Ба-
бин Мост, а одводи воду од језе-
ра Газиводе до термоелектране у 
Обилићу, излио се услед пуцања 
дна, при чему су поплављена че-
тири домаћинства у овом месту. 
Представници Канцеларије за 
КиМ обећали су помоћ у сани-
рању штете.

51. лепосаВић
НОВИ АСФАЛТ
Председник Општине Зоран 

Тодић обишао је радове на ре-
конструкцији два путна правца 
у насељу Тврђан. Такође, асфал-
тирана је деоница пута у селу 
Кијевчиће, која води до засеока 
Савићи. Овом приликом, пред-
седник Тодић разговарао је са 
мештанима и додатно се упознао 

са њиховим потребама и пробле-
мима. Зоран Тодић је званично, 
заједно са сарадницима, на-
пустио косовске институције, а у 
општинској згради потписани су 
уговори између државе Србије, 
преко Kанцеларије за KиМ, и 
Срба који су напустили косовске 
институције.

49. косоВо поље
ДЕчИЈИ ПАРК У УГЉАРУ
У селу Угљаре завршава се из-

градња дечијег парка, за који је 
Канцеларија за КиМ определила 
готово 2,3 милиона динара. Парк 
се простире на 960 квадрата, а 

малишанима ће бити на распо-
лагању нови реквизити. Уређење 
парка подразумева и поплоча-
вање и озелењавање, као и по-
стављање расвете и клупа.

36. ноВи сад

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ КИНЕ

активисти мо Сремска Каменица и мо 
Парагово донирали су, из личних средста-
ва, грађу за обнову крова и новац породици 
Кенђел, чија кућа је изгорела у пожару. Чла-
нови мO Булевар донирали су три гардеро-
бера и средства за хигијену Свратишту за 

бескућнике у Футошкој улици. Делегацију, 
коју су предводили Ћиан Хонгшан, заменик 
министра међународног одељења ЦК КПК, 
и Чен Бо, амбасадорка нр Кине, угостили 
су Дамир Зобеница, Цвија Васић и милан 
Ђурић у месном одбору Булевар. Градона-

челник новог Сада милан Ђурић посетио је 
новоизграђени објекат Предшколске уста-
нове на Сајлову. Вртић „Плава звезда“ има 
површину од 1766 м2, а у њега је уписано 
213 деце и запослено је тридесеторо нових 
радника.

39. црна траВа
БОЉА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАћАЈУ

Чланови Савета за безбед-
ност саобраћаја, у оквиру 
акције „Пажљивкова прави-
ла у саобраћају“, намењене 
најмлађима, посетили су 
предшколску установу и шко-
лу, где су одржали час о без-

бедности саобраћаја и показну 
вежбу за ученике. Помогли смо 
санацију крова стамбене зграде 
у центру, а завршена је и прва 
фаза нове зграде намењене по-
вратницима и младим брачним 
паровима са децом.

ПредстАвљАње туристичке оргАнизАције звечАнА нА сАјму 
туризмА у крАгујевцу
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СнС Панорама
учествовали су у изради Стратегије 
за Словаке у дијаспори до 2026. го-
дине. ОО СНС организује разгово-
ре са грађанима у свим насељеним 
местима. У Дебељачи је постављено 
више од 20 саобраћајних знакова, 
исцртани су пешачки прелази, обе-
лежена је зона школе... Општина је 
потписала уговоре са пет породица, 
које ће добити по 10.000 евра за ку-
повину сеоске куће.

54. ноВа црња
ПОмОћ ГРАђАНИмА 
У КУПОВИНИ БИЦИКАЛА

Објављен је јавни позив за до-
делу бесповратних средстава 
грађанима за набавку бицикала, 
као еколошки прихватљивог вида 

транспорта. Средства су опредеље-
на у оквиру програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заш-
титу животне средине.

56. мало црниће
ПРИЗНАЊЕ ЗА АНСАмБЛ

Ансамбл Општине Мало Цр-
ниће, основан након доласка СНС-
а на власт, награђен је Златном 
плакетом на Републичкој смотри 
фолклорних ансамбала у Новом 
Пазару.

57. љиг
ДРУЖЕЊЕ СА ГРАђАНИмА 
НА ШТАНДУ

Председник Општине Драган 
Лазаревић обишао је извориште у 
селу Ба и радове на хоризонталној 
бушотини, који се изводе како би 
се решио проблем водоснабде-
вања. У току је изградњa улице у 
индустријској зони, као и рекон-
струкција нисконапонске мреже у 
Кадиној Луци, у засеоку Грађеник. 
На Убу је одржан састанак Савета 
за информисање Западне Србије, 
којем су присуствовали и чланови 
странке из Љига, заједно са Дра-
ганом Лазаревићем. Функционери 
и активисти ОО организују штанд 
сваког петка, деле промотивни ма-
теријал и „СНС Информатор“.

62. кикинда
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ 
БИЦИКАЛА

Активисти Другог МО уредили 
су спортски терен и дечије игра-
лиште у Улици Ивана Јакшића. 
Кикиндски беби клуб обрадовао 
је родитеље деце рођене током 
јула, августа и септембра. Град Ки-
кинда уручио је поклон пакете за 
157 одојчади. Уређена је каналска 
мрежа у дужини од 30 километара 
у Кикинди, Башаиду и Банатској 
Тополи. У току је завршна фаза 
радова на санацији ударних рупа 
у дужини од 700 метара, од Улице 
Николе Тесле до пружног прелаза. 
У Свечаној сали Градске куће, ор-
ганизовано је потписивање угово-
ра са првих 60 суграђана, којима 
су, на основу конкурса, одобрена 
средства за набавку бицикала. 
Средства су опредељена за 213 
пријављених грађана.

63. ВаљеВо
КУћЕ ПОСЕТЕ 
ПЕНЗИОНЕРИмА

Чланови Савета за природне ре-
сурсе, заштиту животне средине и 
одживи развој на штанду су дели-
ли грађанима „СНС Информатор“ 
и флајере на тему разврставања 
отпада и рециклаже. У склопу 
обележавања Светског дана ста-
рих лица, чланови Савета за попу-
лацију, бригу о деци и социјална 
питања, у сарадњи са Удружењем 
пензионера, организовали су кућ-
не посете пензионерима. Одржа-
на је уводна конференција проје-
кта „Мој нови дом - побољшање 
стамбене подршке и бољи услови 
живота у Ваљеву“. Потписани су 
уговори за суфинансирање мера 
енергетске санације са управни-
цима пет стамбених заједница и 
извођачима радова.

64. ћићеВац
ОБНОВА ИГРАЛИШТА, 
мУЗЕЈА, УЛИЦЕ

У току је реконструкција мул-
тифункционалног игралишта у 
центру Ћићевца, реконструкција 
зграде будућег Завичајног музеја, 
као и једне од најдужих улица која 
води ка великим пољопривредним 
газдинствима. Такође, завршена је 
санација спортске хале у Сталаћу. 
Посебну пажњу посветили смо 
безбедности деце у саобраћају, 
кроз едукацију и постављање са-
обраћајне сигнализације у зонама 
школа.

65. лапоВо
ПОДНО ГРЕЈАЊЕ У ЦРКВИ

Завршени су радови на изради 
подног грејања у Храму Свете Па-
раскеве. Пројекат је финансиран 
из општинског буџета, путем кон-
курса за финансирање и суфинан-

сирање пројеката традиционал-
них цркава и верских заједница.

66. пећинци
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ НА 
КУћАмА

Председник Општине Синиша 
Ђокић уручио је уговоре за доде-
лу бесповратних средстава за су-
финансирање уградње соларних 
панела на породичним кућама. 
Право на суфинансирање оства-
рило је 15 домаћинстава, за шта 
је издвојено шест милиона динара 
из буџета Општине и Министар-
ства рударства и енергетике.

67. лозница
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА 
ДО 2030. ГОДИНЕ

Поводом 146. рођендана Цр-
веног крста, уручена су признања 
најактивнијим даваоцима. У МЗ 
Липнички Шор асфалтирана је 
Улица Вука Караџића, а у МЗ Коре-
нита - улице Браће Југовића и Поп 
Лукина. Скупштина града донела 
је одлуку о изради Плана развоја 
Лознице до 2030. године. Градона-
челник Видоје Петровић одржао је 
састанке са грађанима и са предста-
вницима Удружења архитеката Ср-
бије. Обележен је Међународни дан 
борбе против насиља над женама. 
Државни секретар Министарства за 
јавна улагања Миљан Ранђеловић 
и градоначелник Петровић обишли 
су градилиште фудбалског стади-
она на Лагатору. У току су радови 
на путној инфраструктури и елек-
тромрежи у Великом Селу и Брњцу, 
а припремају се и у Коренити. Наши 
активисти присуствовали су реги-
оналном састанку Савета за инфо-
рмисање на Убу.

68. Врање
ПРОмОЦИЈА СПОРТА 
И САмООДБРАНЕ

Након обележавања Међуна-
родног дана борбе против насиља 
над женама, чланови ГО СНС ор-
ганизовали су презентацију ММА 
спорта младима у ММА клубу 
„Ајрон“, који је будућим полаз-
ницима обезбедио три бесплатна 
термина у трајању од два часа.

69. алиБунар
УРЕђЕЊЕ ПАРКОВА

Савет МЗ Алибунар иници-
рао је монтирање нове чесме на 
пијаци. Општина је определила 
10 милиона динара за подстицаје 
пољопривредним газдинствима. 
Уређени су терени око сва чети-
ри крста на улазима у Алибунар. 
Општина је набавила парковски 
мобилијар за сва насељена мес-
та. У току је санитарна сеча грана 
дрвећа у парку. Центар за културу 
реализовао је бесплатне пројек-
ције дечијег филма „Вучје бобице“. 

Општина, Црвени крст и Секција 
жена организовали су предавање 
на тему насиља над женама.

71. приБој
НАСТАВЉЕНО 
АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА 
ПРЕмА СТРмЦУ

Асфалтирано је нових пет ки-
лометара пута према Стрмцу, и то 
кроз срце највеће прибојске пла-
нине Јаворје. Председник Општине 
Лазар Рвовић обишао је новоасфал-
тирану деоницу, честитао мешта-
нима и захвалио држави Србији и 
председнику Вучићу на подршци. 
Завршена је дигитализација био-
скопа у прибојском Дому културе.

72. сокоБања
ЛАПТОП ЗА СТУДЕНТА АН-
ДРИЈУ ВУЛИћА

На иницијативу Дома здравља, 
а под покровитељством Општи-
не, организована је обука за ме-
дицинске раднике. Председник 
Општине Миодраг Николић, у 
друштву председника Општине 
Бољевац Небојше Марјановића, 
присуствовао је скупу пчелара 
„Ртањски мед - заштићена озна-

ка географског порекла“. При-
вредник Бранислав Ранђеловић 
одазвао се иницијативи локалне 
самоуправе да се младима обезбе-
де квалитетнији услови за образо-
вање и донирао студенту Андрији 
Вулићу нови лаптоп.

73. Беочин
АКЦИЈЕ УРЕђЕЊА 
И ПОмОћИ СУГРАђАНИмА

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са су-
грађанима. Активисти МО уредили 
су дечије игралиште, а активисти 
МО Раковац помогли су старијој 
суграђанки пред хладне дане. 
Председница Општине Биљана 
Јанковић обишла је школу у Лугу, 
где је у току замена прозора и вра-
та. У Спортском центру замењене 
су оштећене столице на трибина-
ма. Завршено је асфалтирање ули-
ца у Баноштору, Раковцу, Сусеку, 
као и уређење паркинга у Беочину, 
у Сабирној улици. Председница 
Јанковић посетила је Сусек и раз-
говарала са представницима МЗ о 
потребама мештана. ЈКП „Беочин“ 
добило је од београдске „Чистоће“ 
цистерну за воду. Почиње из-
градња дечијег игралишта.  

58. ниш

ИНТЕНЗИВИРАНИ РАДОВИ НА ГАСНОм ИНТЕРКОНЕКТОРУ

60. сВрљиг
РЕНОВИРАЊЕ У ДОмУ ЗДРАВЉА

Почела је изградња дечијег игралишта. Гради се водовод  у Улици 
Лоле Милошевића. Завршена је адаптација рендген сале у ДЗ „Љубин-
ко Ђорђевић“.

Председник Србије алек-
сандар Вучић и председница 
европске комисије урсула фон 
дер Лајен обишли су радове на 
изградњи гасног интерконекто-
ра Србија-Бугарска код ниша. 
Председница еК најавила је 
500 милиона евра бесповратне 
помоћи за регион, како би се 
лакше пребродила енергетска 
криза.

За две и по године, буџет Гра-
да увећан је за 3,1 милијарду 
динара. Јавна расправа, на којој 
су нишлије дале предлоге у шта 
уложити новац, одржана је у 
Градској кући. Први пут, више од 
половине прихода остварује  се 
из пореза на зараде, што је још 
један доказ да је више запосле-
них него раније. Посао у граду 
има 83.000 људи, а незапосле-
но је нешто мање од 20.000 
нишлија. Градоначелница Дра-
гана Сотировски реизабрана 
је на функцију председавајуће 
Клубу градова и општина са по-
вољним пословним окружењем.

уочи Дана примирја у Првом 
светском рату, српска тробојка 
завијорила се на источном ула-
зу у ниш, а још три заставе по-
стављене су на свим улазима у 
град. обновљене улице добили 
су Јасеновик, медошевац, Град-
ска општина медијана, а терен 
за адреналинске спортове Град-
ска општина Пантелеј. Сићево је 
добило нову водоводну мрежу, 
Трупале нову столарију на Дому 
културе и простор за матичну 
службу, а у многим насељима 
потпуно су обновљене амбу-
ланте. у граду је обновљено 
13 спортских терена и уређени 
су међублоковски простори у 
насељима Палилула, Стеван 
Синђелић и Доња Врежине.

Постављањем бехатон плоча, 
уређује се простор на обилиће-
вом венцу и око пијаце Криве 
ливаде. реконструисана је чуве-
на Донина чесма, заштитни знак 
нишке Палилуле. Засађено је 
190 садница јавора, бора, омо-
рике и кестена. настављени су 

пријеми грађана у Градској кући 
и разговори градоначелнице 
са нишлијама у готово свим 
насељима. Градоначелница и 
директори еДС и еПС снабде-
вања организовали су пријем 
за нишлије којима је искључе-
на струја. уручене су стипен-
дије младим спортистима, као 
и сертификати ромима који су 
се преквалификовали о трошку 
града.

Драгана Сотировски и пред-
ставник аустријског парламента 
Франц шаусбергер копредседа-
вали су 11. Заједничком консул-
тативном одбору Комитета ре-
гиона еу и Србије. Сотировски 
је била и део делегације СКГо 
на економском форуму земаља 
Западног Балкана у Прагу.

Савет за здравство Го СнС 
одржао је трибину поводом 
међународног дана борбе про-
тив насиља над женама и пре-
давање о грипу. одржан је са-
станак Савета за информисање 
Јужне Србије.

59. црВени крст
ОБИЛАЗАК мЕШТАНА НАЈУДАЉЕНИЈИх СЕЛА
Народна посланица Јелена 

Жарић Ковачевић одржала 
је пријем грађана. Активисти 
Савета за здравство обишли 
су мештане најудаљенијих 
села, а активисткиње Уније 
жена посетили су поро-
дицу социјално угрожене 
суграђанке. Активисти су 
уредили дечије игралиште 
у насељу Стеван Синђе-
лић. Чланови Уније младих 
обишли су неколико поро-
дица.

61. палилула
УРЕђЕЊЕ ТЕРЕНА 
НА КОЈЕм ЈЕ ПИКСИ 
ЗАПОчЕО КАРИЈЕРУ

Чланови Савета за здравство 
обишли су МО Горње Међу-
рово и МО Црвена Звезда. У 
насељима Делијски Вис и Га-
врило Принцип, чланови ОО 
разговарали су са комшијама. 
Активисти су засадили дрвеће 
у насељу Ледена Стена, а у на-
сељу Паси Пољана, где је рођен 
селектор репрезентације Ср-
бије Драган Стојковић, почело 
је уређење запуштеног терена, 
на којем је легенда српског фуд-
бала започела каријеру. Пред-
седник Општине Братислав 
Вучковић најавио је да ће бити 
очишћена депонија на игра-
лишту, а да ће се онда кренути 
и са реновирањем.

70. Врњачка Бања
УСКОРО ОТВАРАЊЕ 
ПАНОРАмСКОГ ТОчКА

одржан је састанак Зајед-
ничког консултативног одбора 
Комитета региона еу-рС, уз 
подршку министарства држав-
не управе и локалне самоу-
праве. одбор је формиран као 
једно од тела за спровођење 
Споразума о стабилизацији и 
придруживању између држава 
чланица еу и Србије. Присутне 
су поздравили Франц шаус-
бергер, Драгана Сотировски, 
и Бобан Ђуровић. најављено 

је отварање Панорамског точ-
ка, нове јединствене атракције 
бање. обележен је Дан при-
мирја у Првом светском рату. 
Завршена је реконструкција 
капеле на Врњачком гробљу. 
уведено је грејање у анекс шко-
ле у новом Селу, постављене 
су ограде око дворишта и до-
грађене су четири учионице. 
одржани су Такмичарски дани 
младих предузетника и инова-
тора рашког округа.

55. леБане
ОБЕЛЕЖЕН 
мЕђУНАРОДНИ 
ДАН ЉУДСКИх 
ПРАВА

Чланице актива жена обе-
лежиле су међународни дан 
људских права на платоу 
испред Дома културе „радан“, 
подсећајући да су људска 
права уставом загарантована 
и да сви људи имају право на 
живот, слободу, образовање, 
слободу мишљења, на веро-
исповест и друга права.

ПредседницА ек урсулА Фон дер лАјен и Председник србије АлексАндАр вучић сА министримА, 
ПредстАвницимА јАвниХ ПредузећА и локАлне сАмоуПрАве
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74. Велика плана
ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ОСТАНАК НА СЕЛУ

Председник Општине Игор 
Матковић уручио је 92 уговора за 
подстицајна средства за пољопри-
вредна газдинства. Заокружен 
је и овогодишњи циклус доделе 
бесповратних средстава за купо-
вину сеоске куће са окућницом за 
пет породица. Наташа Андреје-
вић, испред НАЛЕД-a, одржала је 
радионицу анализе израде Плана 
развоја Велике Плане. Одржана је 
манифестација 44. Масукини по-
зоришни дани.

75. Вршац
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИчКЕ 
ПОРОДИЦЕ

Започета је велика акција 
садње дрвећа у Вршцу. Одр-
жана је свечаност поводом 
највећег румунског празника. 
У Школском центру „Никола 
Тесла“ отворен је први Мејкерс 
лаб у Војводини. Реновиран је 
Дом културе у Избишту. Шко-
ла из Куштиља прославила је 
свој дан и славу. Одржана је 68. 
Међународна изложба живине 
и кунића. Покрајинска Влада 
издвојила је 10 милиона за оп-
ремање Опште болнице. Одата 
је почаст погинулим Вршчанима 
у ратовима 90-тих. Обележен је 
Светски дан борбе против дија-
бетеса. Још четири породице 
добиле су средства за куповину 
куће на селу. Одржана је триби-
на у Црвеном крсту на тему пре-
венције насиља над женама. Из-
бегличким породицама из БиХ и 
Хрватске уручени су кључеви 40 
нових станова.

76. горњи 
миланоВац
КОТЛАРНИЦА НА БИОмАСУ

Заједно са министарком Ире-
ном Вујовић, отворили смо кот-
ларницу на биомасу, чијом из-
градњом је учињен велики корак 
по питању екологије. Такође, 
гради се нових 13 километара ка-
нализационе мреже, већином у 

сеоском подручју, и чисте се ди-
вље депоније. Привредна комора 
Краљево уручила је председнику 
Општине Дејану Ковачевићу на-
граду за најбоље уређену и ко-
мунално опремљену општину у 
региону. Кампању „Пажљиво са 
животима“ завршили смо поделом 
ауто-седишта најмлађим суграђа-
нима.

79. Велико градиште
РАДОВИ НА ЛОКАЛНИм 
ПУТЕВИмА

Председник Општине Драган 
Милић, заменик Слађан Марко-
вић и повереник ОО СНС Влади-
мир Штрбац обишли су радове, 
који се изводе у оквиру уговора 
за јавно-приватно партнерство, 
на изградњи и одржавању путева 
у Великом Градишту и насељима 
Љубиње, Печаница и Кусиће.

80. Бачка паланка
РАЗГОВОР СА 
СУГРАђАНИмА

Завршена је реконструкција 
регионалног пута до Новог Сада. 
Председник Општине потписао 
је уговоре о додели грађевинског 
материјала избеглим и расељеним 
лицима. Активисти ОО разгова-
рали су са суграђанима на штан-
ду и делили „СНС Информатор“. 
Радници ЈКП „Комуналпројект“, 
у оквиру јесењег уређења града, 
поставили су нове жардињере. 
Председник Општине и пове-
реник ОО Бранислав Шушница 
разговарао је са суграђанима на 
пријемима грађана у страначким 
просторијама. Чланови МО оби-
лазили су чланство.

81. БаБушница
СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА, ЕКО 
АмБАСАДОРИ 
И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

Одржана је промоција проје-
кта одвајања кућног отпада, 
који је покренуло Министар-
ство за заштиту животне среди-
не, уз подршку ЕУ и Краљевине 
Шведске, којој су присуствовали 
представници ЕУ, Регионалне 
депоније Пирот и локалних са-
моуправа из региона. Грађанима 
су информације о пројекту да-
вали промотери, тзв. еко амба-
садори, на инфопултовима. Ми-
нистарство за заштиту животне 
средине одобрило је акцију 
озелењавања јавних површина, 

која је почела садњом у градском 
парку. Ученици ОШ „Деспот Сте-
фан Лазаревић“ засадили су прве 
саднице поред фонтане, а помо-
гли су им радници ЈКП „Комуна-
лац“. Одржан је камп „Истражи 
и представи туристичке потен-
цијале“ у селу Пресека.

82. Бор
УРЕђЕЊЕ ПУТЕВА 
И ДЕчИЈИх ИГРАЛИШТА

У току су радови на уређењу 
степеништа и прилазних стаза у 
граду. Наредне године ћемо за 
уређење путева издвојити 500 
милиона динара, а за уређење и 
изградњу дечијих паркова и игра-
лишта 20 милиона динара. Игра-
лишта у Новом градском центру, 
Бору 2, Слатинском насељу, Бре-
зонику и у Улици Ђ. А. Kуна урађе-
на су најмодернијим стандардима. 
Пету годину за редом, издвајамо 
средства за субвенционисање 
воћарства, сточарства, ратарства 
и пчеларства. Град Бор, поред Но-
вог Сада и Оџака, проглашен је за 
најуспешнији град у Србији по пи-
тању политике запошљавања.

83. александроВац
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА 
СА  ИНВАЛИДИТЕТОм

За протекле три године, за-
послено је седам особа са инвали-
дитетом у јавним градским преду-
зећима и установама. Постављен 

је нови асфалт у засеоку Пајићи 
у МЗ Латковац, а следе радови 
на асфалтирању у Мрмошу, Бра-
тићу и Доњем Ступњу. Потписани 
су уговори између локалне са-
моуправе, извођача радова и 62 
грађана Жупе за суфинансирање 
мера енергетске санације поро-
дичних кућа, станова и зграда.

78. OпоВо
ДРВА ЗА УГРОЖЕНЕ СУГРАђАНЕ

уз помоћ Покрајинске владе, 
спроведена је набавка 610 ква-
дратних метара дрва за социјал-
но угрожене суграђане, што је 
шест пута више него пре седам 
година, када је акција покрену-
та. општина и министарство за 
унапређење развоја недовољно 
развијених општина финанси-
рали су унапређење енергетске 
ефикасности зграде Центра за 
социјални рад. Поред школе у 

опову, статус матичне школе 
добила је и школа у Сакулама. 
у овој школи постављена је нова 
расвета, адаптиране су канцела-
рије, изграђена котларница на 
пелет... Постављени су успори-
вачи брзине у опову и Сефкери-
ну, акција се наставља и у оста-
лим местима, а радове је обишао 
председник општине милош 
марков. Бетонирана је стаза на 
великом гробљу у опову.

77. Власотинце
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА КУћА И СТАНОВА

асфалтиран је простор око 
главне аутобуске станице. ра-
дови на асфалтирању улица 
биће настављени све док вре-
менске прилике дозволе, а реч 
је о 11 улица које би требало да 
буду рехабилитоване до 2024. 
године. у СрЦ „Власина“ завр-
шава се уређење простора око 
спортске хале. раде се тротоари 
и атмосферска канализација. у 
току су и радови на адаптацији 

вртића и амбуланте у Стајковцу. 
уговоре о енергетској санацији 
породичних кућа и станова пот-
писало је 139 грађана. на рас-
полагању је било осам милиона 
динара, које су издвојили ре-
сорно министарство и општи-
на, а локална самоуправа дала 
је и додатних 10 милиона дина-
ра како би сви пријављени, који 
су испуњавали услове, добили 
средства.

84. кладоВо 
мИНИСТАРКА 
ђЕДОВИћ 
ОБИШЛА 
хЕ „ђЕРДАП“

у тврђави Фетислам орга-
низована je акција „Посади 
своје дрво“, у којој су учест-
вовали општинско руковод-
ство, омладина и суграђани. 
министарка рударства и 
енергетике Дубравка Ђе-
довић обишла је Хидрое-
лектрану „Ђердап 1“, као и 
радове на ревитализацији 
блока а3 и разговарала са 
руководством о „Ђердапу 3“, 
стратешком пројекту, који би 
допринео енергетској ста-
билности земље. амбасада 
Јапана уручила је вредну до-
нацију Здравственом центру 
Кладово.

Поводом међународног дана борбе про-
тив насиља над женама, Го СнС Београд 
организовао је штанд у Кнез михаиловој 
улици на којем су активисти делили флаје-
ре, којима су скренули пажњу на значај 
поштовања жена. истим поводом, одбо-

рнице СнС у Скупштини града Београда 
посетиле су жене и децу у Сигурној кући 
и уручиле им поклоне. омладина Го СнС 
обележила је међународни дан особа са 
инвалидитетом. омладинци су посетили 
Хуманитарну организацију „Дечије срце“ 

и кафић „Звуци срца“, где су запослени 
млади са инвалидитетом, и разговарали 
са њима о њиховом положају у друштву и 
дали допринос у виду куповине предмета 
које су чланови Хуманитарне организације 
сами направили.

86. БарајеВо
ПОДЕЛА САДНИЦА И ДРУЖЕЊЕ 
СА ГРАђАНИмА

активисти оо организова-
ли су више штандова у центру, 
разговарали са комшијама и 
пролазницима делили „СнС ин-
форматор“ и промотивни стра-
начки материјал. организован је 

и штанд поводом међународног 
дана борбе против насиља над 
женама. Чланови оо, заједно са 
члановима Савета за екологију, 
организовали су акцију поделе 
младих четинара.

87. Врачар
КАФЕ НОВИНАРНИЦА ЗА 
НАШЕ НАЈСТАРИЈЕ

на платоу код Каленић пијаце 
одржана је манифестација „Ба-
зар на Врачару“, а у општинској 
галерији одржана је „Кафе но-
винарница“ за наше најстарије 
суграђане, којима се придру-
жио и председник недељковић. 

општина, уз подршку Привред-
не коморе Србије, организовала 
је стручни скуп „Дани преду-
зетништва на Врачару“, на тему 
„извори финансирања за преду-
зетнике, државне субвенције и 
маркетинг за предузетнике“.

ПоделА ФлАјерА сугрАЂАнимА у кнез миХАиловој

одборнице скуПштине грАдА Посетиле су сигурну кућу
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95. лазареВац
800 СТАБАЛА ЗА ПАРК

Председник Општине Бојан Сте-
вић обишао је Воћно-лозни расад-
ник и, у разговору са управником 
Жељком Живковићем, договорен 
је наставак сарадње, захваљујући 
којој је Лазаревац на врху у региону 
по хектарима засада воћа и винове 
лозе. У Улици Милована Лазаре-
вића завршени су радови на првом 
слоју асфалта, док је у МЗ Дудовица 
асфалтиран пут ка гробљу Закинац, 
а у МЗ Пркосава - Весковића крај. 
Такође, у МЗ Мали Црљени асфал-
тиран је пут ка гробљу Петковача. 
У МЗ Станислав Сремчевић Црни 
асфалт су добиле улице Бошка Бухе 
и Миладина Поповића. У МЗ 19. 
септембар асфалтирано је више од 
1200 м2 паркинг простора и трото-
ара. Почела је садња 800 стабала 
дрвећа у парку, кроз пројекат Ми-
нистарства за заштиту животне сре-
дине „Србија сади“.

96. ноВи Београд
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ 
ДАН  ДЕТЕТА

Велика акција чишћења зеле-
них површина и орезивања грана 
спроведена је у блоковима 37 и 38, 
а подршку су пружиле и комшије. 
Поводом Светског дана детета, 
одржан је инфо пулт у Војвођанској 

улици и малишанима су подељени 
поклони, за чију су куповину ак-
тивисти обезбедили средства из 
личних извора. Поводом Међуна-
родног дана борбе против насиља 
над женама, на најпрометнијим ло-
кацијама постављени су инфо пул-
тови, на којима смо пролазницима 
делили флајере.

97. ракоВица
ПОСАДИ ДРВО ЗА ЛЕПШИ 
КОмШИЛУК

Настављена је акција „Посади 
дрво за лепши комшилук“, у скло-
пу које је посађено више од 50 
стабала на више локација. У парку 
у Улици Едварда Грига стабла су 
посадили Милосав Миличковић, 
Александар Дујановић и Драгоман 
Рабреновић. Нова стабла засађена 
су и у парку на Петловом брду и на 
зеленим површинама у Улици 13. 
октобра. Поводом Међународног 
дана борбе против насиља на же-
нама, активисти ОО делили су про-
мотивни материјал на штандовима. 
Миличковић је посетио Сигурну 
кућу, где је уручио поклоне женама 
и деци која ту бораве. Реконстру-
исана је пешачка стаза и прилаз 
објекту школе и гимназије. Започ-
ета је реконструкција кошаркашког 
терена у Сердара Јанка Вукотића 
на Лабудовом брду. Уређен је парк 
у Улици Едварда Грига, јавне повр-

шине у Улици Ђорђа Шагића, де-
чије игралиште у Улици Нићифора 
Нинковића и орезано је шибље уз 
део Годоминске улице. ГО Ракови-
ца, заједно са Националном служ-
бом за запошљавање и Гимназијом, 
организује курсеве енглеског јези-
ка и информатике за незапослене.

99. сопот
ТРИБИНА О БЕЗБЕДНОСТИ 
У САОБРАћАЈУ

Након одржане трибине 
о безбедности у саобраћају, 
пољопривредницима су подеље-
на ротациона светла и табле за 
обележавање спорих возила. Ас-
фалтиране су улице Гробљанска и 
Браће Јоцић у МЗ Поповић, а у МЗ 
Мала Иванча и Неменикуће - ули-
це Народних хероја и Космајска.

100. стари град
КРСТАРЕЊЕ ЗА 
НАЈВРЕДНИЈЕ чЛАНОВЕ

Омладина ОО, заједно са 
потпредседником ОО Душаном 
Тојагићем, организовала је чишћење 
зелене површине. Организовано 
је и крстарење и дружење за наше 
највредније активисте и чланове. На 
иницијативу Омладине, у сарадњи 
са Саветом за здравље, обележили 
смо Светски дан борбе против дија-
бетеса, а грађани су имали прилику 

да измере шећер у крви и добију кон-
структивне савете у просторијама 
ОО. Одржана је трибина посвећена 
Међународном дану борбе против 
насиља над женама.

101. оБреноВац
ВЕЛИКА АКЦИЈА САДЊЕ 
ДРВЕћА

У Улици Милоша Обреновића 
посађена су стабла јавора, а у 
акцији су учествовали радници 
јавних комуналних предузећа, у 
сарадњи са Градском општином.

102. чукарица
САЈАм ЗАПОШЉАВАЊА

Активисти ОО су у свакодневној 
комуникацији са комшијама, орга-
низују инфо пултове и обилазе их 
у њиховим домовима. Општина је 
издвојила средства за санирање 
дворишта вртића „Сањалица“ у на-
сељу Церак и „Весељко“ у Желез-
нику. Одржан је Сајам запошља-
вања у згради ГО, у организацији 
Националне службе за запошља-
вање. Одржан је Први чукарички 
етно сајам хране и пића у тржном 
центру „Ада мол“, у организацији 
Туристичке организације Чукарица 
и подршку ГО. Чукарички Ада мол 
полумаратон одржан је на Ади Ци-
ганлији, у организацији Спортског 
савеза Чукарице и ГО.

88. зВездара
ПОмОћ ЗА НАШЕ чЛАНОВЕ

Повереник оо марко Попадић 
посетио је две социјално угроже-
не породице и уручио им помоћ 
у огреву, обезбеђену из личних 
средстава. марко Попадић, ми-
лан Савић и никола агатоновић 
поклонили су бицикл унуци Ве-
селинке Ђорђевић, наше дуго-
годишње чланице, купљен од 
личних средстава. у мЗ Зелено 

брдо одржана је трибина везана 
за комуналне делатности. Ко-
ординатор мо миријево ненад 
радић обишао је породицу Пав-
ловић и предао им симболичан 
знак пажње, обезбеђен из личних 
средстава. активисти мо Ћири-
ло и методије уредили су међуб-
локовски и део игралишног прос-
тора у Денковој башти.

94. палилула
НОВЕ СТРАНАчКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
У КОТЕЖУ И ВИШЊИЦИ

у насељу Котеж и Вишњи-
ца отворене су нове странач-
ке канцеларије. Председник 
општине мирослав ивановић 
обишао је пијацу на Карабурми 
и у Котежу и, уз пријатан раз-
говор са грађанима, саслушао 
њихове проблеме и предложио 
им могућа решења. у просто-
ријама оо у Борчи, чланице 
уније жена и уније пензионера 
организовали су дружење чла-
нова, активиста и пријатеља. 
Поводом Светског дана детета, 
организоване су радионица и 
позоришна представа за мали-

шане наших чланова и симпати-
зера. Функционери и активисти 
обележили су међународни 
дан борбе против насиља над 
женама и, кроз разговор са 
грађанима у Борчи и центру, 
истакли важност борбе против 
сваког вида насиља. Поводом 
акције „Србија сади“, коју реа-
лизују министарство заштите 
животне средине и локалне са-
моуправе, Го Палилула органи-
зовала је садњу 300 стабала на 
ади Хуји. наставља се акција 
поклањања беби колица свим 
новорођеним бебама.

98. саВски Венац
САДНИЦЕ У хАЈД ПАРКУ

Чланови Савета за екологију 
засадили су 15 садница дрвећа 
у Хајд парку. Функционери оо 
Весна Видовић и Владимир Па-
вловић обишли су породицу 
Ђурић, која се обратила за по-
моћ у вези са набавком лаптопа 
и компјутерске опреме. Пово-
дом Светског дана детета, ор-
ганизована је позоришна пред-
става за децу у просторијама 
оо. Функционери општине 
честитали су славу нашим чла-
новима и симпатизерима, уз 
поклоне обезбеђене из личних 
средстава. Члан Главног одбо-
ра и потпредседник оо милош 

Видовић разговарао је са сим-
патизерима. Поводом међу-
народног дана борбе против 
насиља над женама, оо је орга-
низовао трибину. организован 
је и бесплатан излет за најста-
рије суграђане, као и бесплатни 
курсеви страних језика. одржа-
но је општинско такмичење у 
кошарци. Го, у сарадњи са За-
водом за здравствену заштиту 
радника железнице Србије, ор-
ганизује бесплатне прегледе за 
грађане. на иницијативу грађа-
на, обновљена је саобраћајница 
између Дурмиторске и Више-
градске улице.

91. сурчин
ФОРмИРАНИ СТРУчНИ САВЕТИ

Почела је садња храста 
лужњака у атару Петровчића. 
на гробљу у Бечмену у току је 
уређење тротоара, ограде и но-
вих паркинг места. активисти 
су наставили дружење са су-
грађанима, обилазак социјално 
угрожених породица и поделу 
пакета са намирницама, које 
обезбеђују из сопствених сред-
става. Поводом међународног 

дана борбе против насиља над 
женама, омладинци и чланови 
Савета за социјална питања, 
популациону политику, избе-
гла и расељена лица делили су 
суграђанима флајере. Форми-
рани су савети у оквиру оо: за 
здравство, социјална, комунал-
на, правна питања, екологију, 
привреду, културу, образо-
вање, спорт и информисање.

89. младеноВац
ДРУЖЕЊЕ СА ГРАђАНИмА 
НА ШТАНДОВИмА

организована је додела ауто-
седишта за више од 150 ново-
рођених беба. Такође, за више 
од 80 пољопривредника орга-
низована је едукативна трибина 
о безбедности тракториста у 
саобраћају. Градска секретарка 
александра Чамагић обишла је 
реконструисани објекат Град-
ског центра за социјални рад. 
Почела је изградња бунара на из-
воришту Ковачевац. младеновац 

је друга општина која је добила 
мобилни контејнер за сепарацију 
и рециклажу опасног отпада. 
Такође, стигла је и донација До-
бровољног ватрогасног друштва 
„Горња радгона“ из Словеније, 
возило за гашење пожара на 
висинама „мерцедес бенз“, са 
лествама дугим 28 метара. обе-
лежили смо Светски дан детета и 
међународни дан борбе против 
насиља над женама.

90. ВождоВац
ИСПУЊЕНО ОБЕћАЊЕ

активисти свих мо свакодневно разгова-
рају са суграђанима на неколико локација и 
обилазе чланство. активисти мо Бели Поток 

помагали су комшијама у припремању огрева 
за зиму. активисти мо Бањица, на челу са јед-
ним од координатора рељом огњеновићем, из 
личних средстава обезбедили су суграђани-
ну бојлер. Такође, испунили су обећање дато 
комшији и обезбедили му материјал за сана-
цију крова. Координатори оо делили су огрев 

члановима, уз помоћ активиста. активисти 
мо рипањ очистили су простор око зграде 
мЗ. активисти мо Бели Поток засадили су 
саднице дрвећа у парку Карабунар. међуна-
родни дан борбе против насиља над женама 
обележен је поделом флајера и пакетића су-
грађанкама на штандовима.

92. гроцка
ПАКЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Почела је подела 20.000 паке-

та пензионерима. Настављено је 
уређење некатегорисаних улица. 
У насељу Бегаљица уређене су три 
улице, у насељу Камендол - три 
крака Улице 21. августа, док су у 
Брестовику саниране две улице. 
У насељу Пударци уређен је крак 
Народних хероја. У Дражњу су 
насуте две улице, у Живковцу два 
крака Добривоја Михајловића, а 
у Умчарима су насути паркинзи и 
пешачке стазе на гробљу, као и у 
улици Николе Пашића. Општина, 
у сарадњи са Спортским савезом, 
донирала је спортске реквизите 

школама у Калуђерици, Умчарима 
и Врчину. У Камендолу је започета 
изградња амбуланте, а полагању 
камена-темељца присуствовали 
су председник Општине Драган 
Пантелић, одборник Славко Ан-
дрејић и мештани. Центар за жрт-
ве насиља „Дар“, у сарадњи са 
Општином, одржао је едукативну 
трибину „Ниси сам“, чиме је отпо-
чета кампања „16 дана активизма 
против насиља над женама“. Завр-
шени су радови на новом дечијем 
игралишту у Врчину. Ново игра-
лиште изграђено је у блоку зграда 
у Таковској улици.

93. земун
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЕЖАНИЈСКЕ УЛИЦЕ

Сваког викенда, активисти ОО 
друже се са граћанима на инфо 
пултовима. Активисткиње Уније 
жена одржале су трибину и из-
ложбу ручних радова. Активисти 
и функционери ОО посетили су 
породице слабијег материјалног 
стања и уручили им пригодне 
поклоне. Поводом Међународ-

ног дана борбе против насиља 
над женама, активисти су делили 
флајере „Стоп насиљу, оснажимо 
жене“. На иницијативу ГО Земун, 
ревитализована је Бежанијска 
улица, једна од најстаријих ули-
ца у Земуну. ГО Земун, и ове 
године, припрема пакетиће за 
најмлађе.



ГОСТИ НА СЛАВИ КОД ВУЧИЋА БИЛИ СУ 
И МИНИСТРИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА ГРЧКЕ 

И СРБИЈЕ, НИКОС ДЕНДИЈАС И ИВИЦА ДАЧИЋ

НА ПУТУ ПРЕМА МАЂАРСКОЈ, ИЗНАД ВОЈВОЂАНСКИХ ПОЉА

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ВЕЛИКОМ ЧОВЕКУ И ИГРАЧУ: ПРЕДСЕДНИК 
ВУЧИЋ УПИСАО СЕ У КЊИГУ ЖАЛОСТИ ПОВОДОМ ПРЕРАНОГ 

ОДЛАСКА СИНИШЕ МИХАЈЛОВИЋА

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПРОСЛАВИО ЈЕ СВОЈУ КРСНУ СЛАВУ 
СВЕТОГ НИКОЛУ У КРУГУ ПОРОДИЦЕ

НА САВСКОМ ТРГУ, У БЕОГРАДУ НА ВОДИ, ГДЕ СЕ ОДРЖАВА 
ПРАЗНИЧНИ ФЕСТИВАЛ ЗИМСКА БАЈКА

У АУТОМОБИЛУ НАЈНОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ НА СВЕЧАНОМ 
ОТВАРАЊУ ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА КОМПАНИЈЕ „РИВИАН“

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


