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Председник Алек-
сандар Вучић 
захвалио се на 

Ордену Преподобног 
Прохора Пчињског, који 
му је додељен у Мана-
стиру Прохор Пчињски, 
истичући да је грађа-
нима Србије најбоље 
када српска држава и 
црква заједно расту и 
поручујући да, иако не 
морају увек да буду у 
сагласју, без цркве нема 
очувања националног и 
државног ткива.

Председнику Србије, 
на свечаности поводом 
950 година од оснивања 
манастира, орден је уру-
чио епископ врањски 
Пахомије, у присуству 
патријарха српског 
господина Порфирија, 
бројног монаштва, свеш-
тенства и верног наро-
да. Владика Пахомије 
честитао је председнику 
и пожелео да молитве 
Прохора Пчињског по-
могну да Бог њему, као и 
његовим сарадницима, 
да снаге да у ово тешко 
време за нашу државу 
и народ издрже и да 
наставе темеље које су 
поставили наши преци.

„Много ми значи овај 
орден, јер ми се чини да, 
када заједно расту српска 
држава и српска црква, 
тада је најбоље грађани-
ма”, рекао је председник 
Вучић, обраћајући се на 
свечаној академији по-
водом обележавања 950 
година манастира.

Додао је да у савреме-
ној српској историји ни-
када није толико урађе-
но за храмове, цркву, 
манастире, за братства и 
сестринства у њима.

„После Ордена Све-
тог Саве, а једини сам 
српски председник који 
је тај Орден примио и 
много ми значи, јер је 
неко приметио колико 
смо се борили за подрш-
ку и помоћ цркви, разу-

мевајући да, иако не мо-
рамо увек да будемо у 
сагласју, без цркве нема 
народног јединства и 
не можемо да очувамо 
национално и државно 
ткиво“, рекао је пред-
седник Вучић.

Чуваћемо и штитиће-
мо и Kосовски завет 
и Видовдан, али ћемо 
бринути и о будућности 
нашег народа на KиМ, 
као и у Бујановцу и на 
сваком другом месту 
где Срби живе, поручио 
је председник Србије и 
истакао да ће се наша 
делегација у Бриселу 
борити за Србију, да 
неће бити ничији пода-
ници, осим што ће бити 
слуге само свога народа 
и своје државе.

ПредСедниК аЛеКСандар вуЧиЋ ОдЛиКОван 
ОрденОМ ПреПОдОБнОГ ПрОХОра ПЧињСКОГ

ГрађаниМа је најБОље Кад 
црКва и држава раСту заједнО

Председник Србије 
Александар Вучић 
посетио је Крушевац 

на Видовдан, поводом 650 
година од оснивања града, 
где је положио венац на Спо-
меник косовским јунацима, 
присуствовао посебној се-
дници Владе Србије и оби-
шао реконструисани Дијаг-
ностички центар.

Том приликом, поручио је 
да Србија слави Видовдан 
као победник, као народ и 
држава који су се уздигли 
из пораза, научили лекције, 
запамтили грешке, али пре 
свега као слободни и понос-
ни људи. Истакао је и да је 
најважније да Србија, коју су 
хтели да убију и затру на Ви-
довдан 1389. године, не само 
да није умрла, већ је много 
пута после тога рађана, и да 
она данас није само небеско 
царство јунака. Како је рекао, 
Видовдан је дан на који се 
све види, дан у којем препо-
знате ко је вера, а ко невера.

„То је дан који предстваља 
симбол величине нашег на-
рода, дан који је у нашим 
поразима показивао колико 
смо велики, иако смо бројча-
но мали. Посебно сам срећан 
што сам у Крушевцу на 650 
година од оснивања Лаза-
ревог града, што могу да ка-
жем да Србију, и тада када су 
мислили да су је покорили, 
нису, јер српски дух је непо-
колебљив и никада није ус-
тукнуо“, поручио је он.

Истакао је да Ср-
бија данас снажи и 
јача сваког дана и да 
је слободна и слобо-
дарска земља у којој 
не одлучује нико, 
осим њених грађана.

„Данас можемо да 
кажемо, не само да 
нисмо више губит-
ници, већ и да по-
раз и предаја за нас 
више нису опција. 
Остварили смо пра-
во на будућност, да 
будемо победници, 
а наше битке нису 
више везане за крв 
и смрт, већ су побе-
де живота, рада и 
напретка. Свугде по 
Србији виде се људи 
који побеђују радећи 
и градећи путеве, 
фабрике, школе, болнице, 
мостове. Видите будућност, 
живот на овој светој српској 
земљи“, нагласио је Вучић.

Како је приметио, про-
менили смо начин раз-
мишљања, напустили жа-
лопојке за оним што нисмо 
успели и што су нам узели, и 
кренули у будућност, и ства-
рамо државу, не као сан, уто-
пију, већ као реалност у којој 
све можемо, па и да будемо 
први у свему у чему смо не-
кад били последњи.

„Србија данас нема разло-
га да жали ни да се стиди, 
већ да се поноси и верује у 
радост, срећу и живот, снаж-
није него што је некад веро-
вала у несрећу и смрт. Нада-
мо се генерацији која никада 

неће ратовати, гинути и то је 
наша најсветија обавеза, наш 
дуг онима који су животе 
дали за Србију, коју је нису 
замишљали као ратиште 
препуно гробова, већ су жи-
воте дали да бисмо ми били 
слободни. Нису је хтели 
међу мртвима на небу, него 
међу живима на земљи. Ту 
жељу морамо да испунимо“, 
указао је председник Србије.

Према његовим речима, 
можемо са свима да се пос-
вађамо данас, али морамо 
нашој будућности да обезбе-
димо пријатеље и можемо да 
не пристанемо ни на шта, али 
само ако не оставимо њима 
да они пристану на све.

„Не смемо да им оставимо 
сукобе и морамо да дамо све 

од себе да ставимо тачку на 
смрт, и будућности да обез-
бедимо живот. Тај завет, уз 
онај о слободи, највеће је 
наслеђе Видовдана, највећи 
споменик Лазару, Обилићу, 
свим косовским јунацима. 
Слобода је света, али је свет 
и мир и вреде само заједно“, 
поручио је.

Председник Вучић захва-
лио се грађанима који, каже, 
виде са чиме се држава суо-
чава у спољној и унутрашњој 
политици и поносни су јер 
виде да земља напредује и 
ради оно што није могла у 
претходних 70 година. Та-
кође, рекао је да су основне 
вредности Србије независ-
ност, слобода и мир, јер без 
њих нема ни остварења др-
жавних интереса, нити раз-
воја земље. Поносан је, каже, 
што се данас, за разлику од 
неодговорне политике 90-
их, када није било разуме-
вања за дешавања у свету, и 
антидржавне и антинародне 
политике 2000-2012. годи-
не у кључним сегментима, 
води рационална, одговорна 
и озбиљна национална поли-
тика.

Нагласио је и да очекује 
прелиминарне податке о 
стопи раста за други квартал, 
где се надамо расту од 13 од-
сто, што би водило ка расту 
од 6,5 до 7 одсто до краја го-
дине и значајном повећању 
плата и пензија. Најавио је 
велике радове на инфра-
структури и већа улагања у 
најнеразвијеније и најудаље-
није крајеве државе.

КруШевац

видОвдан 2021.

СрПСКи дуХ је неПОКОЛеБљив 
и ниКада није уСтуКнуО

ОтвОрена КанцеЛарија ФОндације „за СрПСКи нарОд и државу”
У Крушевцу је отворена 

канцеларија Фондације „За 
српски народ и државу“, а 
отварању је присуствовао 
председник Александар Ву-
чић, на чију је иницијативу 
фондација и основана.

На свечаности поводом от-
варања, додељене су награде 
студентима из Србије, Црне 
Горе, БиХ и Северне Македо-
није за есеје на теме „Евро-
интеграције-Мини Шенген и 
регионална сарадња“ и „Иза-
зови и перспективе модерне 
демократије“. Председник 
Вучић истакао је да је поно-

сан на рад Фондације, као и 
на то што, како каже, млади 
добро разумеју шта морамо 

да радимо на рационалан, 
правдољубив и прагматичан 
начин, али начин који ће, до-

дао је, увек значити очување 
националних и државних ин-
тереса.

„То је питање слободе, не-
зависности и самосталности 
у одлучивању. Не постоје 
важнија питања за једну 
земљу, јер када нисте самос-
тални и немате слободу у од-
лучивању, када немате сло-
боду, џаба све друго“, рекао 
је Вучић, и поручио награђе-
ним студентима да им знање 
буде водиља и да се боре, јер 
је, како је истакао, то сушти-
на живота и да тада резултат 
долази на видело.

Поводом Видовдана, председник 
Вучић уручио је одликовања за-

служним појединцима и институција-
ма, уз поруку да то нису људи који су 
по свим питањима сагласни нити који 
чак и слично мисле, али су људи који 
су, свако из своје области, заслужили и 
више од овог признања.

„Они су нам доносили радност и у 
спорту, уживање у култури и уметности, 
сигурност и безбедност у унутрашњим 
пословима и одбрани, спасавали животе 
и показали колико трудом и радом могу 
да направе разлику у односу на све нас 
обичне грађане током пандемије. Неки 
су својим животом платили своју пос-
већеност и морамо да изразимо посебну 
захвалност“, нагласио је председник

Међу 65 одликованих је председа-
вајући Председништва БиХ Милорад 
Додик, коме је уручен Орден Републи-
ке Србије на великој огрлици. Орденом 
српске заставе првог степена одли-
ковани су министар спољних послова 

Мађарске Петер Сијарто и лидер Демо-
кратског фронта Андрија Мандић. Међу 
одликованима су Мики Манојловић, 
постхумно Братислав Петковић, затим 
Миланко Шеклер, Филмски центар Ср-
бије, Народно позориште Приштина у 
Грачаници, Спомен-парк „Kрагујевачки 
октобар“, Оливер Мандић, Бреда Kа-
леф Симоновић, Александар Гаталица, 
Ева Рас, Радмило Арменулић, постхумно 
Ђорђе Марјановић, Сања Илић..

ОдЛиКОвања ПОвОдОМ видОвдана

Aндрија Мандић и аЛЕКСандар ВУЧић
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У ЖИЖИ

Председник Републи-
ке Србије и врховни 
командант Војске 

Србије Александар Вучић 
присуствовао је здруженој 
тактичкој вежби на Привре-
меном полигону „Пештер“, 
највећој у последњих неко-
лико деценија, којом је окон-
чана серија вежби на осам 
локација широм наше земље 
под називом „Муњевити 
удар 2021“.

„Веома сам поносан на 
Војску Србије. Желим да 
честитам свим припадни-
цима Војске и овим дивним, 
младим људима који су фан-
тастично извели вежбу“, ис-
такао је председник Вучић 
након вежбе, и указао на 
то да се први пут на нашем 
небу могло видети 11 „миго-
ва 29“, од чега је њих осам 

дејствовало ракетама „ваз-
дух-земља“, а остале три ле-
телице су потпуно модерни-
зоване, са радарима домета 
до 110 километара.

„Наша ловачка авијација 
добила је посебну снагу, огро-
мну снагу. Никада нисмо били 
ни близу ове снаге. Видели 

сте девет „орлова“, који су сви 
испаљивали навођене и не-
навођене ракете по први пут, 
односно, после много времена 
ракету „маверик“, нагласио је 
председник Вучић.

На вежби, како је указао 
председник, могла су се ви-
дети и четири ваздухоплова 

„Г-4“, односно, укупно 25 ло-
ваца и бомбардера било је у 
ваздуху.

„До пре неколико година 
имали смо четири или пет, 
и то много мањег и слабијег 
квалитета, тако да и то гово-
ри о повећаној снази. Видели 
сте најновије тенкове Т-72 

Муњевити удар 2021.

Снага ВојСке показује Снагу држаВе

ПеШтер

У спомен парку „Шума-
рице“ организовано је 
представљање средста-

ва наоружања и војне опреме 
из домаће одбрамбене индус-

трије, које је обишао пред-
седник Александар Вучић, и 
најавио да ће Србија поче-
тком идуће године добити још 
оруђа, којим ће даље снажити 
војску. Захвалио се Министар-
ству одбране и Војсци Србије 
за организовање приказа, ре-
кавши да све што се види, при-
пада нашем народу.

„Насјрећнији сам када ви-
дим да људи могу да уђу у 
наше хеликоптере. Њих они 

не треба да се плаше, већ 
други“, рекао је, и истакао 
да овако нешто треба чешће 
организовати, захваливши 
се наменској индустрији на 
производњи доброг оружја 
за српску армију.

На, до сада највећем так-
тичко-техничком збору, под 
називом „Отворени дан“, 
приказано је више од 40 сис-
тема наоружања и војне оп-
реме из домаћег развоја, као 
што су модернизовани тенк М 
- 84АС2, самоходни артиље-
ријски системи „нора“, „там-
нава“ и „шумадија“, роботи-
зоване земаљске платформе 
и беспилотне летилице, нова 
теренска и борбена возила, 

модернизовани ПВО систе-
ми, као и велики број сред-
става и компонената из до-
маће производње. Најмлађим 
посетиоцима омогућено је да 
се фотографишу са пилотима 
и припадницима специјалних 

јединица и маскирају 
камуфлажним бојама.

Организатори су 
председнику Вучићу  
представили оружје 
и оруђе, као и уни-
форме српске армије, 
а он се интересовао 
за цену производње 
униформи и изгледи-
ма за њихову продају. 
У разговору са грађа-
нима који су га доче-
кали, председник их 
је позвао да обиђу у 
целу манифестацију.

„Прођите да види-
те све, видите, због 
вас смо направили 

овај приказ. Хајде да види-
те панцир, ово је ваше“, по-
зивао је председник Вучић 
окупљене грађане. Такође, 
најавио им је нове инвести-
ције, најскупљу канализа-
цију у Крагујевцу, исељење 
топлане из центра града, 
повезивање Крагујевца са 
ауто-путем... Грађани су, 
том пирликом, поздрављали 
председника и фотографиса-
ли се са њим.

КраГујевац

ПриКаз наОружања из дОМаЋе 
ОдБраМБене индуСтријемодернизоване 

и опремљене, 
термовизијским 
платнима прекри-
вене М-84, наше 
тенкове“, нагла-
сио је председ-
ник Вучић, до-
дајући да се на 
вежби могло ви-
дети 11 „пасарса“ 
који су дејство-
вали топовима 
40мм, као и ба-
терија „панцира“ 
са четири оруђа, 
који топовима 
30 милиметара 

могу да испале 1500 метака у 
минуту.

Председник Републике ис-
такао је да мора да се ради 
на појачавању беспилотних 
летелица, које су већ наба-
вљане, додајући да ће се на-
ручивати нове.

„Снага наше Војске биће 
драстично измењена и 
увећана у наредних девет 
месеци, и мислим да то по-
казује снагу државе. То не 
би било могуће да није веће 
финансијске снаге наше 
земље“ оценио је председ-
ник Вучић и изразио по-
себно задовољство што је 
вежби присуствовао и ко-
мандант КФОР-а. Посебну 
захвалност изразио је бор-
цима са Кошара, од којих 
је око 240 присуствовало 
вежби.

СтЕфаноВић, ВУЧић, додиК

ПрЕдСЕдниК аЛЕКСандар ВУЧић Са борциМа Са Кошара
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Поштовани председ-
ниче, даме и господо, 
чланови делегација,

У свом излагању указаћу 
на неколико актуелних пи-
тања која се тичу надлеж-
ности Механизма, наиме, 
могућности издржавања 
казни изречених од МКТЈ 
и Механизма у Републици 
Србији, актуелном праксом 
онемогућавања превременог 
пуштања на слободу осуђе-
них, као и обавезе Механи-
зма у погледу заштите осуђе-
них лица.

Други део излагања биће 
посвећен питањима која се 
покрећу шестомесечним Из-
вештајем о раду Механизма 
председника Механизма гос-
подина Ађијуса и Извештаја 
главног тужиоца господина 
Сержа Брамерца, посебно 
по питању актуелне сарадње 
Републике Србије са Механи-
змом.

Трећи део мог говора, а 
то сам приметио и у многим 
вашим изјавама чак и данас, 
биће поглед Србије на све 
што се дешавало у Хашком 
трибуналу и на то шта су 
пресуде донеле људима на 
простору бивше Југославије.

Република Србија је више 
пута пред Саветом безбед-
ности покренула питање мо-
гућности издржавања казни 
изречених од стране МКТЈ 
и Механизма у Републици 
Србији. И поред напора да 
се ово питање покрене са 
„мртве тачке“, није добијен 
ниједан одговор Савета 
безбедности. Највећи број 
особа које се налазе на из-
државању затворске казне 
су држављани Републике 
Србије и природно је да Ре-
публика Србија буде заин-
тересована да обезбеди да 
казне затвора издржавају у 
Републици Србији. МКТЈ и 
Механизам упућују на Савет 
безбедности као надлежну 
институцију да се позабави 
овим питањем.

Спреман сам овде да по-
новим спремност Републике 
Србије за преузимање оба-
везе и одговорности за извр-

шење затворских казни које 
је Трибунал или Механизам 
изрекао држављанима Репу-
блике Србије, под надзором 
Механизма и пуно пошто-
вање ауторитета Механи-
зма у погледу превременог 
пуштања на слободу.

Господине председниче,
Посебан проблем са којим 

се суочавамо је узнемира-
вање које врше правосудне 
институције формиране на 
територији Косова и Мето-
хије која је у саставу Србије, 
а која се налази под привре-
меном управом УН. Сведоци 
смо покушаја да се опет суди 
двојици држављана који се 
налазе на издржавању зат-
ворске казне за дела за која 
им је већ суђено пред МКТЈ. 
Конкретно, у протеклом пе-
риоду учињен је покушај да 
се изврши саслушање Не-
бојше Павковићa и да се из-
дејствује изручење Власти-
мира Ђорђевића.

Апелујем на Механизам и 
Савет безбедности да спрече 
покушаје кршења начела „nе 
bis in idem“, цивилизацијског 
начела које је потврђено и 
у члану 7 (1) Статута Меха-
низма и да се онемогуће по-
новна суђења особама које је 
МКТЈ већ осудио, посебно да 
се постара да се то не чини 
на територији која је под 
привременом управом УН.

Господине председниче,
Председник Механизма 

(господин Кармел Ађијус), 
поред редовног Извештаја, 
доставио је 11. маја 2021. го-
дине и писмо председнику 
Савета безбедности, чији је 
предмет наводни „alleged“ 
пропуст Србије да ухапси 
и преда Механизму Петра 
Јојића и Вјерицу Радету, 
оптужене за непоштовање 
суда, тврдећи да на тај начин 
Република Србија поступа 
супротно својим обавезама 
према Резолуцији Савета 
безбедности 1966 (2010) и 

затражио од Савета безбед-
ности да предузме мере како 
би се обезбедило да Србија 
испуни наводне обавезе пре-
ма Статуту Механизма и Ре-
золуцији 1966.

Суштина аргументације 
председника Механизма 
своди се на то да Република 
Србија има обавезу да лиши 
слободе и испоручи Механи-
зму своје држављане опту-
жене за непоштовање суда, 
без обзира на природу оп-
тужби, околности под којима 
је таква наредба донесена и 
последица које могу да усле-
де њеним спровођењем.

Овде је реч о оптужбама 
које се не тичу тешких по-
вреда међународног хумани-
тарног права и које се везују 
за предмет пред Међуна-
родним кривичним трибу-
налом за бившу Југославију 
који је окончан 2018. (случај 
Војислав Шешељ) и то у пр-
вом степену ослобађањем 
оптуженог од оптужби, a по 
жалби тужиоца пресудом 
којом се окривљени прогла-
шава кривим и изриче му се 
казна у трајању од 10 годи-
на, којом је покривено време 
које је провео у Притворској 
јединици УН.

Судија Ађијус износи да 
Србија игнорише своје оба-
везе према резолуцији 1966 
(2010). Напротив, Република 
Србија озбиљно схвата своје 
обавезе сарадње са Механи-
змом. Након што је донесен 
налог за хапшење и предају 
Механизму двоје оптужених 
за непоштовање суда, Виши 
суд у Београду је установио 
да нису испуњене претпо-
ставке за њихово хапшење 
и испоручивање Механизму. 
Одлука се темељи на прави-
лима међународног права и 
унутрашњег права Републи-
ке Србије и обавезујућа је за 
носиоце извршне власти у 
Републици Србији.

Овде бих подсетио да је 

прва одлука судије поједин-
ца (Aydin Sefa Akay, 12. јун 
2018. године), који је посту-
пао у овом предмету, била да 
се кривично гоњење Вјерице 
Радете и Петра Јојића, због 
наводног непоштовања суда, 
проследи правосудним орга-
нима Републике Србије. У на-
редним поступцима, по први 
пут је изнешен аргумент на-
водне невољности сведока 
да сарађују са правосудним 
органима Републике Србије, 
који није поткрепљен било 
каквом аргументацијом, и 
на коме се темељи одлука 
о ускраћивању преношења 
предмета у надлежност пра-
восудних органа Републике 
Србије.

Република Србија је у више 
наврата изразила спремност 
да преузме вођење суд-
ског поступка против Петра 
Јојића и Вјерице Радете и 
пружила одговарајуће гаран-
ције. Република Србија, та-
кође, у потпуности признаје 
и прихвата обавезу Механи-
зма да надзире суђења која 
су уступљена националним 
судовима, уз помоћ међуна-
родних и регионалних орга-
низација, као и да предузима 
мере предвиђене чланом 6 
Статута Механизма.

На овом месту бих подсе-
тио да је Република Србија 
предала Трибуналу сва лица 
које је оптужило Тужилаш-
тво, међу њима највише по-
литичке, војне и полицијс-
ке званичнике, обезбедила 
присуство огромног броја 
сведока, предала огромну 
документацију. Обавеза је 
Механизма, према Резолу-
цији овог Савета безбед-
ности, да предузима мере 
које омогућавају да се пред-
мети уступе националном 
правосуђу. У ранијој пракси 
једанаест случајева је про-
слеђено Босни и Херцего-
вини, два Хрватској и само 
један Србији.

На крају, али што не зна-
чи и да је најмање важно, 
подсетио бих вас овде све на 
чињеницу да је Француска 
- разуме се, као суверена и 
независна држава - на захтев 
за хапшење и изручење Фло-
ренс Артман због објављи-
вања докумената и непошто-
вање суда, одбила захтев за 
изручење, уз образложење 
да она не изручује своје др-
жављане. За мањи прекршај, 
ви од нас тражите да изручи-
мо своје држављане Вјерицу 
Радету и Петра Јојића, пока-
зујући неповерење и према 
српском правосуђу и судо-
вима и према држави Србији, 
као и чињеницу да правило 
из старог Рима и даље важи 
„quod licet lovi non licet bovi“ , 
што приличи Богу, не прили-
чи волу.

Није згорег напоменути да 
за злочине над Србима није 
суђено официрима и поли-
тичарима вишег ранга и да 
су злочини извршени над 
Србима остали некажњени 
пред МКТЈ и Механизмом. 
Подсетимо, примера ради, 
да је случај Адеми и Норац 
за стравичне злочине према 
српском цивилном стано-
вништву у Медачком Џепу 
препуштен хрватским пра-
восудним институцијама. 
Осведочени злочини над 
Србима, попут злочина Ра-
муша Харадинаја, Насера 
Орића, затим Анте Готовине 
и других оптужених за вој-
ну операцију Олуја, која је 
довела до потпуног етнич-
ког чишћења српског ста-
новништва са великог дела 
данашње Хрватске, пред 
МКТЈ резултирали су осло-
бађајућим пресудама. Многи 
стравични злочини над ци-
вилним становништвом српс-
ке народности који су извр-
шени на територији Босне 
и Херцеговине, Хрватске и 
Аутономне покрајине КиМ, 
а који су резултирали етнич-
ким чишћењем српског ста-
новништва, једноставно нису 
били предмет интересовања 
тужилаштва МКТЈ.

Оно што је веома важно 

и да ништа не оставимо не-
разјашњено, јесте то да је 
Србија земља која осуђује 
сваки злочин и све злочинце 
који су их починили на те-
риторији бивше Југославије. 
Међутим, занимљиво је да 
је, упркос критикама, Србија 
једина која отворено говори 
и осуђује злочине учињене 
од стране припадника српс-
ке националности, док дру-
ге земље региона уопште не 
говоре о злочинима које су 
представници тих народа 
учинили над српским наро-
дом. И, желим да још једном 
овде нагласим, пред вама, да 
Србија осуђује страшан зло-
чин у Сребреници и изража-
ва своје најдубље саучешће 
породицама страдалих у том 
масакру. И са овим у вези 
нема никаквог „али“.

Ипак, овде смо да анали-
зирамо резултате и казнену 
политику МКТЈ и Механизма, 
а она је била таква да ника-
да није задобила поверење 
код српског народа, ма где 
он живео. И не због тога што 
ми, Срби, не признајемо зло-
чине које су починили неки 

од наших суна-
родника, већ 
зато што је Хаш-
ки трибунал, уз 
изузетке, судио 
само Србима на 
све три тери-
торије бивше 
Југославије -Хр-
ватској, Босни и 
Херцеговини и 
Косову и Мето-
хији, које неке од 
држава чланица 
Савета безбед-
ности виде и на-
зивају, наравно 
супротно праву, 
правним норма-
ма и резолуција-
ма Уједињених 
нација, као не-
зависну државу. 
Покушаћу плас-
тично да вам 
докажем како 
је хашка правда 
кројена, чак иако 
знам да то неће 
наићи на разу-

мевање многих од вас, али 
за мене је то важно због ис-
торије, чињеница и уџбеника 
који ће се писати на основу 
чињеница.

Наиме, Срби су осуђени 
на укупно 1.138 година за-
твора, и на осам доживотних 
казни затвора. Истовремено, 
Хашки трибунал није осудио 
ниједног Хрвата за злочине 
над Србима, ни у акцијама 
Медачки Џеп, ни у Бљеску, 
нити у Олуји. Како је то по-
литички лукаво урађено у 
Трибуналу, а све завијено у 
форму права и правде, ту-
жиоци Хашког трибунала су 
намерно изабрали тројицу 
политичких и војних лидера 
Хрвата, босанских мусли-
мана и Албанаца на све три 
поменуте територије, који 
су чинили злочине против 
Срба - Анта Готовину, На-
сера Орића и Рамуша Хара-
динаја. Занимљиво је да је, 
пратећи исти шаблон, дакле 
исти шаблон, ова неправда 
подељена. Наиме, сви они су 
били осуђени у првостепе-
ном поступку, са изузетком 

Рамуша Харадинаја, јер није-
дан сведок није преживео. 
Готовина је био осуђен на 24 
године затвора у првостепе-
ном поступку, док је волшеб-
ном одлуком другостепеног 
већа и односом судија 3:2, 
пресуда промењена у ос-
лобађајућу. Насер Орић, за 
злочине против Срба, такође 
је био осуђен првостепеном 
пресудом, али, волшебном 
одлуком другостепеног суда, 
и поново односом судија 3:2 
одлука је била ослобађајућа 
пресуда и он је био осло-
бођен сваке одговорности. 
Дозволите ми да поновим, 
сви сведоци у поступку про-
тив Рамуша Харадинаја су 
или извршили самоубиство, 
или су били убијени под вео-
ма, веома чудним околнос-
тима.

Дозволите ми да закљу-
чим, ја не желим да верујем 
да неко хоће да каже да није 
било злочина над Србима, 
али, судећи по пресудама 
Хашког трибунала, нико – 
апсолутно нико - није одго-
воран за те злочине. Ипак, 
ми у Србији ћемо показати 
одговорност и борићемо се 
за мир, стабилност и поми-
рење у региону.

Тражимо од држава чла-
ница Савета безбедности 
Уједињених нација да нам 
помогну рационалним и 
прагматичним приступом и 
поштовањем међународног 
права, а не покушајима даљег 
понижавања Србије. Србија 
је мала земља, са поносним 
и храбрим народом, који је 
поднео највеће жртве током 
Првог и Другог светског рата, 
народом који жели да живи у 
миру са својим комшијама. И 
када вам овом тражим не ми-
слим да тражим превише.

На самом крају, Србија је 
земља са највећим растом у 
региону Западног Балкана и 
не можемо да напредујемо 
ако односи са нашим ком-
шијама, пријатељима и дру-
гим земљама нису добри, 
стабилни и бољи. Због тога, 
упркос селективној правди 
која је примењена у Хашком 
трибуналу, бићемо отворени 
за сваки дијалог, сваку врсту 
сарадње и ми гледамо ка бу-
дућности, а не ка прошлости. 
И, имам само једну поруку 
за грађане Србије и грађане 
српске националности у це-
лом региону – главу горе, ни 
Србија, ни српски народ нису 
осуђени ни за шта и на нама 
је да радимо још марљивије, 
да отварамо фабрике и бо-
римо се за нашу децу и нашу 
будућност.

нека живи Србија!

НА НАМА ЈЕ дА рАдИМо ЈоШ МАрљИВИЈЕ, дА оТВАрАМо 
ФАБрИКЕ И БорИМо СЕ ЗА НАШУ дЕЦУ И НАШУ БУдУћНоСТ

у иСтОријСКОМ ГОвОру на Седници Савета БезБеднОСти ун, ПредСедниК СрБије аЛеКСандар вуЧиЋ ПОСЛаО 
је Снажну ПОруКу ГрађаниМа СрБије и ГрађаниМа СрПСКе нациОнаЛнОСти у цеЛОМ реГиОну

ГЛаву ГОре, ни СрБија, ни СрПСКи нарОд 
ниСу ОСуђени ни за Шта
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Председник Александар 
Вучић положио је венац 

на Споменик јунацима са 
Kошара, који су пре 22 го-
дине бранили државну гра-
ницу и спречили копнену 
инвазију терористичке ОВK 
из Албаније на територију 
Србије. Након полагања 
венца, председник је по-
разговарао са ветеранима 
Битке на Kошарама, који су, 
такође, положили венац на 
споменик, и захвалио им се 
на свему што су учинили за 
отаџбину.

„Ако ништа друго нисмо 
урадили, бар смо урадили 
то да смемо да говоримо о 
онима који су погинули и о 
вашој улози у дешавањима. 
Када вас видим, добијем до-
датну енергију да се, бар са 
оно мало ризика, још снаж-
није борим за Србију. Бес-
крајно вам хвала на части 
коју сте дали Србији.  Зајед-
но ћемо покушати да се то 
не заборави. Слава свим 
нашим погинулим јунаци-
ма“, истакао је председник 
Вучић.

дан ПОЛиције

радите најтежи ПОСаО – 
Штитите државу

У склопу обележавања 
Дана Министарства 
унутрашњих послова и 

Дана полиције, припадници-
ма МУП-а обратио се пред-
седник Србије Александар 
Вучић и захвалио им се што 
обављају најтежи посао.

„Ви чувате и штитите др-
жаву, а не постоји ништа 
теже од тога, јер не постоји 
ништа популарније него за 
све кривити ту исту државу. 
И зато вам велико хвала што 
обављате најтежи посао, што 
се на дневном нивоу суочава-
те са убицама, разбојницима, 
онима који нашој деци дају 
дрогу и убијају нашу будућ-

ност“, поручио је председник 
Србије и захвалио припадни-
цима полиције на храбрости, 
а њиховим породицама што 
су у стању да разумеју пот-
ребе посла.

„Од вас зависи борба про-
тив организованог кримина-
ла и корупције, и тражим од 
вас 1.337 нових припадника, 
да будете још жешћи и снаж-
нији у тој борби. Ничија пар-
тијска књижица или положај 
на било ком месту у држави, 
влади не сме да вас спречи 
да обављате закон. А, закон 
је једноставан - сви који га 
крше, баве се криминалом, 
корупцијом морају да одго-

варају“, истакао је председ-
ник Вучић.

Грађанима Србије поручио 
је да је полиција ту да шти-
ти њихова права, да поли-
ција мора једнако да штити 
права Србина и Бошњака у 
Пазару, Мађара и Србина у 
Суботици, Румуна и Србина у 
Вршцу, Бугарина и Србина у 
Димитровграду, припадника 
било које нације и мањинске 
групе.

„Ваша обавеза је да будете 
људи на сваком месту. Људи 
и поштовање закона су ос-
новна правила која имате“, 
нагласио је он и захвалио се 
полицајцима што стоје на ја-

ком сунцу и помажу да се ис-
каже највеће поштовање за 
1377 њихових колега, који су 
тог дана положили заклетву.

На тактичко-техничком 
збору на Калемегдану при-
падници МУП-а приказали 
су вештине, опрему и вози-
ла која користе у раду. Дан 
Министарства унутрашњих 
послова и Дан полиције обе-
лежава се у знак сећања на 
1862. годину, када је српска 
Жандармерија, на Духове, 
одиграла пресудну улогу у 
сукобима код београдске 
Чукур-чесме, као и током 
турског бомбардовања Бео-
града наредног дана.

СеЋање на ХерОје КОШара

БеСКрајнО ваМ ХваЛа на ЧаСти КОју Сте даЛи СрБији

После састанка у 
Бриселу, поводом 
наставка дијалога 

Београда и Приштине, 
председник Србије Алек-
сандар Вучић поднео је 
извештај о преговори-
ма пред посланицима у 
Народној скупштини, и 
том приликом пренео 
делове разговора са Аљ-
бином Куртијем и зва-
ничницима ЕУ, Жозепом 
Борељом и Мирославом 
Лајчаком.

„По питању Косова, 
компромисно решење је 
једино могуће. Када ме 
питате шта је то компро-
мис – не знам, али сви 
заједно до тога морамо 
да дођемо. Ако не, оста-
вићемо проблем генера-
цијама које долазе“, рекао је 
председник Србије и истакао 
да је једина тема косовске 
стране, током дијалога у Бри-
селу, била - када ћете да при-
знате независност Косова.

„Курти ми је пет пута по-
новио „када?“, а онда сам 
ја заиста мирно рекао „ни-
када“, навео је председник  
Вучић, што су народни по-
сланици поздравили громо-
гласним аплаузом. Председ-
ник је рекао да је ситуација 
много тежа и озбиљнија од 
оваквих досетки, и поручио 
народним посланицима да 
не би требало да се радују 
замрзнутом конфликту.

„Није нам потребан замрз-
нут конфликт. То што је нама 
лепо док одржавамо тај ста-
тус кво и седимо у кафићима 
и ресторанима по Београду, 
нашем народу у енклавама 
на Косову није баш до тога, 
они живе неупоредиво теже. 
Зато преговори и разгово-
ри постоје да бисмо могли 
да дођемо, било када у бу-
дућности, до компромисног 

решења. Ако не дођемо до 
компромиса, неко може да 
одмрзне тај конфликт, а онда 
није питање ко има више 
оружја, већ ко има право да 
нечију децу враћа у сандуци-
ма“, истакао је Вучић.

Према његовим речима, 
тренутно на KиМ нема више 
од 95.000 Срба, нити више од 
1,35 милиона Албанаца.  Срби 
су од доминантног народа на 
KиМ у средњем веку, дошли 
до 11 одсто 1991. године.

„После Другог светског 
рата имали смо, у просеку, 
око 23 одсто српског живља 
на КиМ, а заједно са Црно-
горцима и Југословенима 
готово 30 одсто. Данас је 
однос Срба и Албанаца је-
дан према 15, што говори о 
тежини ситуације са којoм се 
суочавају наш народ и држа-
ва на KиМ“, нагласио је пред-
седник Вучић.

Представљајући извештај, 
председник је говорио о 
пројектима које је Србија фи-
нансирала на Косову и Мето-
хији, и различитим дотација-
ма и облицима помоћи за 

Србе на КиМ, те навео је да 
је Србија, у претходним го-
динама, издвајала из буџета, 
у просеку, 500 милиона евра 
за помоћ Косову и Метохији, 
а да смо 2020. године и да 
ћемо 2021. године заврши-
ти са више од 750 и чак 800 
милиона евра датих нашем 
народу на KиМ.

Подсетио је да лекари, нас-
тавници и други добијају за 
50 одсто већа примања него 
у централној Србији, али да 
се и даље Срби исељавају са 
Kосова и да тај тренд држа-
ва није успела да промени. 
Ипак, одлив становништва 
је мањи него 2000-их годи-
на, али Срби са KиМ и даље 
одлазе у Kрагујевац, Kраље-
во, Kрушевац, Смедерево, 
Београд и друге градове 
централне Србије, очекујући 
бољи живот и сигурност.

Према његовим речима, 
на KиМ је од маја 2019. из-
грађено и капитално рекон-
струисано 1.467 стамбених 
јединица, изграђено је и ре-
конструисано 99 кућа и 566 
станова у оквиру 42 зграде, 

а испоручена је помоћ у 
грађевинском материја-
лу за 802 домаћинства. 
Само у 2021. години, 
упркос пандемији ко-
рона вируса, гради се 
17 зграда са станови-
ма намењеним младим 
брачним паровима, со-
цијално угроженим по-
родицама, расељеним 
лицима.

Такође, завршава се 
изградња насеља Сунча-
на долина, Здравствено 
рекреативни комплекс 
Рајска бања у Бањској, 
водовода који повезује 
Зубин Поток, Звечан и 
Kосовску Митровицу, а 
у КБЦ „Kосовска Митро-
вица“ изграђена је и оп-
ремљена лабораторија 

за „PCR” тестирање. Адапти-
ране су три основне школе у 
Лепосавићу, изграђен је уче-
нички дом за Пољопривред-
ну школу у Лешку.

„Посебну бригу о нашем 
народу изразили смо кроз 
ребаланс буџета којим смо 
определили додатне четири 
милијарде динара за капитал-
не пројекте и једнократну фи-
нансијску помоћ за све припа-
днике нашег народа, 200 евра 
по глави становника, што је 
опет већа помоћ него било где 
у централној Србији“, навео је 
председник Вучић.

Новцем од ребаланса биће 
финансирана изградња де-
чијих обданишта у Гораж-
девцу и Новом Бановцу. Од 
великих пројеката, пред-
седник је издвојио почетак 
изградње KБЦ „Приштина“ 
у Грачаници и капиталну ре-
конструкцију KБЦ „Kосовска 
Митровица“, као и припрем-
не радове за зграду Универ-
зитета Приштина са привре-
меним седиштем у Kосовској 
Митровици.

нарОдна СКуПШтина

ПредСедниК СрБије аЛеКСандар вуЧиЋ ПОднеО је извеШтај О ПреГОвОриМа БеОГрада 
и ПриШтине, и О СвеМу ШтО држава Чини да ОЛаКШа живОт наШеМ нарОду на КиМ

КОМПрОМиСнО реШење 
јединО је МОГуЋе
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ИНТЕрВЈУ БроЈА

Зоран Томић, мастер еко-
номије и народни посла-
ник у Скупштини Србије, 

каже да је наша држава на 
правом путу и да су председ-
ник Вучић и његов тим пока-
зали како се домаћински води 
држава, како се води рачуна 
о сваком сегменту и плански 
ради. Улагањем средстава у 
подизање инфраструктуре, 
привукли смо велики број ин-
вестиција, по чему смо шам-
пиони.  Само у 2019. години 
имали смо 3,9 милијарди евра 
директних страних инвести-
ција, а у 2020. години, иако 
је било короне, поново смо 
били најбољи у региону. Зато 
имамо раст плата и пензија, 
и најнижу стопу незапосле-
ности. Према његовим речи-
ма, Србија прераста у земљу 
у којој се улаже у развој еко-
номије базиране на знању. 
Такође, како каже, показали 
смо да желимо добро свима у 
региону и радимо на реализа-
цији иницијативе председни-
ка Вучића о формирању Мини 
Шенгена, који би требало, си-
нергетским ефектом, да омо-
гући да економија читавог 
региона још више напредује.

ММФ је предвидео раст 
БдП Србије ове године 
од шест одсто. у чему је 
тајна успеха српске еко-
номије? Који су највећи 
генератори раста?
- Тајна успеха је у раду, до-

бром планирању, одговор-
ним људима и јасној полити-
ци коју је председник Вучић 
дефинисао. За разлику од 
припадника бившег режима, 
попут Јеремића, Ђиласа, Та-
дића и других чија се борба 
за економију сводила на те-
лефонске седнице, путовања 
без покрића, транге-франге 
дипломатију и трансфере 
пара грађана на приватне 
рачуне у иностранство, да-
нас озбиљним радом и упор-
ношћу постигли смо реални 
раст економије, који ће бити 

шест одсто, и то не прогно-
зирамо само ми, већ и ММФ. 
Да не сметнемо са ума добру 
сарадњу између фискалне 
и монетарне власти, јер да-
нас имамо стабилан девизни 
курс и ниску инфлацију, које 
су основ за улагања, као и 
мир и стабилност, што су, 
такође, важне компоненте 
да се донесе одлука о ин-
вестицијама и проширењу 
капацитета сваког привред-
ника. Процес дигитализа-
ције, развој наше ИТ индус-
трије и улагање у науку дају 
значајан допринос и они су 
један од важних генератора 
нашег привредног раста.

Колико су мере директне 
новчане помоћи грађа-
нима деловале на већу 
потрошњу и позитиван 
ефекат у буџету државе?
- Србија је једна од мало-

бројних земаља у свету која 
је мере за заштиту станов-
ништва у време короне, али 
и заштиту економије право-
времено предузела и приме-
нила, што потврђују светски 
признати стручњаци и лиде-
ри, који су видели да мала 
Србија уме и може да се бори 
за интересе својих грађана и 
економије. Резултати поли-
тике Александра Вучића су 
да у буџету имамо довољно 
новца и могућност да се до 
потребних средстава дође 
како би се помогло у тешким 
тренуцима грађанима и при-
вреди. Три пакета помоћи, 
који су реализовани у изно-
су од 953 милијарде динара, 
помогли су да стопа незапос-
лености падне на најнижи 
ниво, што је мимо свих оче-
кивања у време кризе, јер у 
време кризе најбитније је да 
точак економије не стане, 
већ да се врти. Најважније 
је да ниједан пројекат није 
обустављен и да се Србија и 
тад градила интензивно, као 
и сад.

Како грађани Крушевца 

виде економске помаке 
и да ли кажу да се данас 
боље живи него пре де-
сетак година?

- Крушевац се враћа на 
пут старе славе великог ин-
дустријског центра Србије. 
Данас је број незапослених у 
Крушевцу пао испод 10.000 
незапослених, први пут у мо-
дерној историји, добили смо 
„Кромберг и Шуберт“, прву 
инвестицију после више де-
ценија, спасили смо гиганте 
попут „Трајал корпорације“, 
који је ове године обележио 
132 године постојања и „14. 
октобар“, „Валволајн“ је до-
шао у Крушевац и удвостру-
чиће капацитете некадашњег 
„ФАМ“-а, развијају се даље 
и „Купер тајерс“ и „Хенкел“. 

Поново имамо колоне рад-
ника које иду улицом или 
возилима на посао, као у до-
бра стара времена, пре појаве 
жуте куге која је покушала 
све да уништи и затвори. Раз-
вија се туризам на Јастрепцу и 
у Рибарској бањи. Изграђени 
су нови терени, игралишта, 
теретане на отвореном, ради 
се на равномерном развоју 
села и града. Данас, кад пита-
те Крушевљане кога највише 
цене, рећи ће вам Александра 
Вучића и Братислава Гашића, 
јер политика председника 
Вучића, чију је имплемен-
тацију у Крушевцу започео 
Братислав Гашић, дала је од-
личне резултате. Та политика 
омогућила је Крушевцу да 
се развије у нови академски 
центар, јер је од 2017. године 

добио и свој први државни 
факултет, Пољопривредни 
факултет при Универзитету 
Ниш, где сам и запослен као 
асистент.

Као асистент на факулте-
ту, да ли разговарате са 
студентима о актуелној 
економској и политичкој 
ситуацији и Србији, и 
шта они кажу?
- Користим прилику да то-

ком наставе теоријски део, 
који предајем, објасним кроз 
практичне примере и оно 
што радимо у Србији, како 
на пољу економије, тако и 
пољопривреде. Свакако да 
са студентима имам отворен 
разговор на тему економије, 
где од њих добијам и поврат-
не информације да су мере 
добре и да они, као млади 
академци и будући, али неки 
и садашњи привредници, 
разумеју све што се дешава 
и дају подршку. У разгово-
рима чак дају сугестије шта 
би могло још да се побољ-
ша и у ком правцу да се иде 
са даљим одлукама. То је и 
карактеристика политике 
председника Вучића и СНС, 
да постоји двосмерна кому-
никација са грађанима.

Како, као врхунски еко-
номиста, видите то што 
је драган ђилас успео 
да, за неколико година 
проведених на власти, 
направи читаву импе-
рију, оснује, продаје и 
препродаје своје компа-
није, заради милионе, 
отвори велики број рачу-
на у иностранству...?
- Такво понашање и то што 

је Ђилас остварио није за 
похвалу, већ доказ неспособ-
ности и злоупотребе јавне 
функције, пример полити-
канта и особе којој никако не 
би требало дати могућност 
да управља, не само држа-
вом, него ни месном заједни-
цом. Издао је своје бираче 

и људе који су га подржали, 
зарад пуњења сопствених 
дубоких џепова. Подрш-
ка му је толико опала да и 
ово мало симпатизера мора 
да плаћа, а функционери 
купљене странке су сви за-
послени у његовим приват-
ним компанијама. Јасно је да 
Ђилас жели политику компа-
није да спроведе на нацио-
налном нивоу, кроз поновну 
злоупотребу јавних функ-
ција. Народ је јасно рекао да 
неће жуте тајкуне и лопове 
из бившег режима и да даје 
апсолутну подршку полити-
ци просперитета и напретка, 
коју је креирао Александар 
Вучић, и спроводи СНС.

да ли се у Србији икада 
појавио такав „економ-
ски геније“ попут ђила-
са?
- Такав „економски ге-

није“ није се појавио, а неће 
се више никад ни појавити. 
Народ неће то дозволити, 
јер је на својој кожи осетио 
ефекте његове економске 
доктрине. Зато се исти тај 
„економски геније“ плаши 
да своје име стави на анке-
те, које спроводи по некој 
својој методологији. Шта 
год он да је предузео да 
бројке прилагоди себи, уз 
своје име никад неће саку-
пити ни она три одсто, које 
смо изгласали како би дру-
гим озбиљним политичким 
противницима помогли да 
се, у фер борби, изборе за 
место у парламенту. Зато 
он и његови пајтоси прибе-
гавају насиљу, тестерама, 
препадима и разбијању гла-
ва, да би дошли до власти, 
јер друге методе не знају. 
Пред таквим „генијалцима“ 
Србија, коју предводи Алек-
сандар Вучић, никад се није, 
нити ће се склањати, јер 
нама је интерес будућност 
ове државе и све њене деце, 
а не појединаца и приватних 
интереса.

у СрБији радници ПОнОвО 
у КОЛОнаМа иду на ПОСаО

зОран тОМиЋ, 
народни посланик

Председник Републике Ср-
бије Александар Вучић 

и председник Руске Федера-
ције Владимир Путин озна-
чили су, путем видео-линка, 
почетак производње вакцине 
„Спутњик В“ у Србији, на Ин-
ституту за вирусологију, вак-
цине и серуме „Торлак“.

Дугме којим је покренута 
трака са које ће излазити бо-
чице напуњене у „Торлаку“, 
притисла је директорка Ин-
ститута Вера Стоиљковић, 
чиме је Србија постала прва 
земља у Европи која произ-
води руску вакцину. У првом 
периоду, од четири до шест 
месеци, „Торлак“ ће произ-
вести четири милиона вак-
цина „Спутњик В“.

Председник Александар 
Вучић, том приликом, иста-
као је да смо, захваљујући 
напору руских научника и 
уз велику подршку председ-

ника Путина, сведоци вели-
ког искорака Србије у борби 
против Ковида-19. Хуманост 
Владимира Путина и целог 
руског народа, како је ис-
такао, помоћи ће Србији да 
Институт „Торлак“ постане 
међународни регионални 
центар за производњу вр-
хунских вакцина.

„Човекољубље коју Руска 
Федерација исказује према 
грађанима Србије предста-
вља сведочанство о најква-
литетнијим политичким од-
носима које наше две државе 
и наши братски народи данас 
баштине. У свим међунаро-
дним форумима наше две 
земље пружају једна другој 
несебичну подршку“, пору-
чио је председник Србије и 
упутио честитке Руском фон-
ду директних инвестиција, 
руској фармацеутској компа-
нији „Генеријум“ и „Торлаку“.

у СрБији ПОЧеЛа ПрОизвОдња 
ваКцине „СПутњиК в”

Члан Главног 
одбора и Са-

вета за међуна-
родну сарадњу 
СНС, Никола Ерић, 
разговарао је у Ли-
сабону са председ-
ником Португала, 
Марселом Ребелом 
де Созом, о била-
тералним односи-
ма, сарадњи Ср-
бије и Португала и 
резултатима борбе 
са пандемијом.

Де Соза је истакао да Порту-
гал и он лично подржавају ев-
ропски пут Србије и да већ не-
колико година сви препознају 
свеукупни напредак наше 
државе. Посебно је нагласио 
важност политике проширења 
ЕУ, рекавши да је његова гене-
рација творац те политике, те 
да Србија и Западни Балкан 
морају да буду интегрисани у 
ЕУ када се за то створе услови, 
како би ЕУ била комплетна.

Преневши поздраве пред-
седника Александра Вучића, 
Ерић је нагласио да су узајам-
не политичке посете на најви-
шем нивоу од великог значаја 
и за развој економских односа, 

јер су добри политички односи 
снажан сигнал инвеститорима 
за будућа улагања. Изразио 
је наду да ће председник Де 
Соза ускоро посетити Србију 
на позив председника Вучића,  
што је председник Португала 
са задовољством и потврдио. 
Ерић је информисао председ-
ника Де Созу и о економским 
резултатима Србије,  успешној 
вакцинацији и борби против 
пандемије, на чему је пред-
седник Португала честитао. 
Састанку је присуствовала и 
Лидија Переира, посланица 
Европског парламента из Пор-
тугала и председница омлади-
не Европске народне партије.

ериЋ и де СОза О ОднОСиМа 
СрБије и ПОртуГаЛа

ПЕрира, дЕ Соза и Ерић
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ЈАГОДИНА
„ФиШер”

аутомобилска 
индустрија – пластични 

делови ентеријера

Планиран износ инвести-
ције: 29,7 милиона евра

Планиран број запосле-
них: 400 (тренутно запосле-
но 119)

15. марта почела тест-про-
изводња, у априлу масовна 
производња

Свечано отварање: 10. јун 
2021. године

ЋУПРИЈА
„ФеКа”

аутомобилска 
индустрија – светлосни 

елементи и огледала

Износ инвестиције: 11,1 
милион евра

Планиран број запослених: 
130 (тренутно 50)

Предлог отварања је прва 
половина јуна

„СМП аутОМОтиве 
МатерСОн”

Производња делова за 
ентеријер возила

Планиран износ инвести-
ције: 38 милиона евра

Планиран број запослених: 
445 (тренутно 105)

Изградња фабрике је у 
току (23.786 м2)

Почетак производње пла-
ниран за јул 2021. године

АЛЕКСИНАЦ
„МаГна”

аутомобилска индустрија 
– пресвлаке за седишта

Планиран износ инвести-
ције: 9 милиона евра

Планиран број запослених: 
570 (тренутно 499)

Изградња фабрике је у 

току (планирана површина 
8.400 м2)

Планирано отварање од 
средине јуна/јула 2021.

ЛОЗНИЦА И ШАБАЦ
„Минт 1” и „Минт 2”

аутомобилска индустрија

Планиран износ инвести-
ције: 100 милиона евра (у првој 
фази 50,4 милиона за Лозницу 
и 50 милиона евра за Шабац)

Планиран број запослених: 
1.000 у Лозници (тренутно 
259) и 160 Шапцу

Отварање фабрике у 
Лозници и почетак градње 
фабрике у Шапцу предвиђе-
ни су за јун 2021.

КРАЉЕВО
„ЛеОни”

аутомобилска индустрија 
- кабловски сетови

Износ инвестиције: 56,5 
милиона евра

Планиран број запослених: 
4.500 (тренутно 3.200)

Отварање фабрике јун/јул 
2021.

ПАНЧЕВО
„зФ ФридриХСХаФен”

износ инвестиције: 35,6 
милиона евра

Планиран број запослених: 
281 (тренутно запослено 74)

Изградња објекта је завр-
шена (10.288 м2)

Планирано отварање на 
лето 2021. године

„БрОСе ГруПа”
Производња мотора 

управљача, електричне 
пумпе и мотора 

вентилатора за хлађење

Износ инвестиције: 180,3 
милиона евра

Планиран број запослених: 

1.100 (тренутно 236)
Изградња фабрике је у за-

вршној фази

ИНЂИЈА
„ГрундФОС”

Производња пумпи

Планиран износ инвести-
ције: 20 милиона евра

Планиран број запосле-
них: 300

Почетак градње у јуну 
2021.

СТАРА ПАЗОВА
„Мту аерО инЏиниС 

аГ”

Фабрика ће ремонтовати 
делове авионских мотора

Износ инвестиције: 100,9 
милиона евра (додатно раз-
матрају још 27 милиона евра 
инвестиције)

Планиран број запослених: 
440 (разматрају запошља-
вање још 54 радника)

Постављање камена-те-
мељца у јулу 2021. године 
(површина 42.615 м2)

СУРЧИН
„неСтЛе“

Кондиторска индустрија

Планиран износ инвести-
ције: око 53,5 милиона евра

Планиран број запосле-
них: 197

Почетак грађевинских 
радова – трећи квартал 
2021. (планирана површина 
17.600 м2)

КРАГУЈЕВАЦ
„јанФенГ триМ 

СиСтеМС”
аутомобилска индустрија 

– метални рамови за 
ауто-седишта

Планиран износ инвести-
ције: 25 милиона евра

Планиран број запослених: 
162

Фабрика је при крају из-
градње (30.000 м2)

НОВИ САД
„КОнтинентаЛ“

Производња високотехно-
лошких делова за енте-

ријер аутомобила

Планиран износ инвести-
ције: 139 милиона евра

Планиран број запосле-
них: 501

Пројекат отпочео рад у из-
најмљеном простору

„Бери КаЛеБО”
Производња чоколаде

Износ инвестиције: 55 ми-
лиона евра

Планиран број запослених: 
100 (тренутно 43)

Фабрика је изграђена 
(14.380 м2)

Планиран годишњи извоз 
је 95,7 милиона евра

„нидеК“
Производња електромотора

Планиран износ инвести-
ције: око 70 милиона евра 
(прве две фабрике)

Планиран број запосле-
них: 500

„БМтС”
аутомобилска индустрија 

- турбо пуњачи

Планиран износ инвести-
ције: 32 милиона евра

Планиран број запослених: 
544 (тренутно 168)

ВАЉЕВО
„БизерБа”

Фабрика ће производити 
ваге за различите примене

Износ инвестиције: 32,7 
милиона евра

Планиран број запослених: 
305

Предвиђа се и оснивање 
развојног центра

ЗАЈЕЧАР
„аПтив”

Производња кабловских 
инсталација

Планиран износ инвести-
ције: 20 милиона евра

Планиран број запослених: 

2.500 радника
Планирана површина 

30.000 м2

ЗРЕЊАНИН
„ЛинГЛОнГ“

Производња 
аутомобилских гума

Износ инвестиције: 800 
милиона евра

Планиран број запослених: 
1.200 (тренутно 300)

Изградња фабрике је у 
току (планирана површина 
542.673 м2)

Почетак пробне произ-
водње на јесен 2021.

НИШ
„КСинГју 

аутОМОтив”
Производња фарова и 

задњих светала за 
аутомобиле

Износ инвестиције: 60 ми-
лиона евра

Планиран број запослених: 
1.000

Фабрика је изграђена 
(47.668 м2)

Почетак масовне произ-
водње планиран за децембар 
2021.

КРУШЕВАЦ
„ХенКеЛ” – нОви 

ПОГОн
Хемијска индустрија – 
детерџент у капсулама

Планиран износ инвести-
ције: 93,6 милиона евра

Планиран број запослених: 
100 (тренутно око 40)

Отварање је предвиђено за 
крај 2021.

СУБОТИЦА
„БОјСен”

аутомобилска индустрија 
- ауспуси

Износ инвестиције: 55,5 
милиона евра

Планиран број запослених: 
400 (тренутно 17)

Изградња фабрике је завр-
шена (35.000 м2), а у току је 
увоз опреме

нОве ФаБриКе и 16.835 нОвиХ радниХ МеСта у 2021. ГОдини

Стижу нОве, веЛиКе инвеСтиције
Србија је једина држава у региону и једна од малобројних 

у свету у коју, упркос кризи изазваној пандемијом вируса 
Ковида 19, и даље долазе инвеститори и најављују нова ула-
гања. Председник Србије Александар Вучић најавио је број-
не пројекте до краја године и обећао отварање 16.835 нових 
радних места, како би се додатно смањила незапосленост и 
побољшао животни стандард наших грађана.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић присуство-

вао је свечаном отварању 
немачке фабрике „Фишер 
аутомотив системс“ у Индус-

тријској зони у Јагодини, и 
истакао да је то велика ствар 
за Србију. Фабрика ће про-
изводити делове и додатну 
опрему за аутомобиле висо-
ке класе. До сада је у фабри-
ци, у изнајмљеном простору, 
радило 150 радника, а нова 

производна хала је на 8.000 
квадратних метара и у њој 
треба да буде запослено 350 
људи.

„У немачким фабрикама у 
Србији тренутно ради 70.000 
људи и надам се да ће ускоро 

бити још више. Што је више 
немачких инвеститора, то 
је већи успех за Србију јер 
расту извоз и запосленост“, 
истакао је председник Вучић 
и нагласио да су и немачки 
инвеститори заслужни што 
ће Србија ове године имати 

раст бруто домаћег произво-
да од најмање шест одсто.

„Верујем да ово није крај, 
надам се да ће се Клаус Фи-
шер одлучити да у Србији 
отвори и фабрику типлова, 
где има већи део произ-
водње. Ми ћемо да помог-
немо, а они траже стабил-
ност, добре раднике и ниже 
трошкове. Србија је идеална 
земља за њих и рекао сам му 
ко год му понуди услове за 
које мисли да су идеални, 
Србија ће понудити за 10 
одсто боље услове“, рекао 
је председник Вучић и објас-
нио да углавном увек нам-
ргођен, али да не може да 
сакрије осмех када се отвара 
нека фабрика.

„За то живите, за то ради-
те. Све што постигнете у 24 
сата, на крају има смисао у 
оваквим фабрикама. Срећан 
сам јер видим да Јагодина 
има добру будућност. Видео 
сам много младих, дивних 
људи. Некима је ово прва, 
некима друга плата у поро-
дици. Онима којима је прва, 
желим да ускоро имају и 
другу, онима којима је дру-
га, желим да и прва и друга 
ускоро буду веће. Очекујемо 
ове године стопу раста од 
шест одсто, тако каже ММФ, 
а надамо се да ће бити и се-
дам одсто“, поручио је пред-
седник Вучић.

јаГОдина

ОтвОрена неМаЧКа 
ФаБриКа „ФиШер”

Погон фабрике „Јумко“ от-
ворен је у Рудној Глави, 

код Мајданпека, на свеча-
ности којој је присуствовао 
председник Србије Алек-
сандар Вучић. Производни 
објекат има површину око 
1.000 метара квадратних, а 
изграђен је за само два и по 
месеца. У погону је запосле-
но око 80 радница, које ће се 
бавити шивачким пословима. 
Председник Вучић је 6. ап-
рила, приликом вакцинације 
у Рудној Глави, обећао да 
би „Јумко“ могао ту да от-
вори погон и запосли 80 до 

100 жена, што врло брзо и 
реализовано, на велико за-
довољство мештана Рудне 

Главе и околних места, који-
ма овај погон значи егзис-
тенцију.

нОви ПОГОн ФаБриКе „јуМКО”
рудна ГЛавa



БрИГА о ГрАЂАНИМА
14 |  СНС ИНФОРМАТОР 96/2021 СНС ИНФОРМАТОР 96/2021  |  15

ЕКОЛОГИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА

диГитаЛизација јавниХ уСЛуГа

веЋа дОСтуПнОСт инФОрМација 
О живОтнОј Средини

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

СтратеГија развОја енерГетиКе 
дО 2030.

Министар Зора-
на Михајловић одр-
жала је састанак са 
Клаусом Милером, 
регионалним дирек-
тором KfW банке за 
југоисточну Европу, 
и Рудигером Хартма-
ном, директором KfW 
у Србији, и истакла 
да су зелена агенда и 
енергетска транзиција прио-
ритети у сектору рударства и 

енергетике. „Припре-
мамо нову стратегију 
развоја енергетике 
до 2030. године, са 
визијом до 2050, а 
радимо и на интегри-
саном плану за климу 
и енергетику. Радује 
ме што ћемо наста-
вити сарадњу, ваше 
искуство и знање су 

нам значајни“, поручила је 
Михајловић.

КУЛТУРА

развОј ПартнерСтва Са ФранцуСКОМ
Министар Маја 

Гојковић састала се у 
Паризу са министар-
ком културе Фран-
цуске Розелин Башло 
Наркан, а на састанку 
је истакнуто да је кул-
турна сарадња један 
од значајних сегмената 
укупних односа Србије 
и Француске. Гојковић 

и Башло Наркан 
сагласиле су се да је 
област филма важно 
поље за сарадњу, на 
основу недавно пот-
писаног Споразума, 
и истакле значај 
развоја партнерства 
српске и француске 
кинематографије и 
копродукције.

„Модернизација 
јавне управе један је 
од примарних циљева 
Министарства држав-
не управе и локалне 
самоуправе. Јавна 
управа којој тежимо, 
у центар деловања 
ставља задовољење 
потреба грађана и 

привреде, пружањем 
ефикасних дигитал-
них јавних услуга“, 
рекла је министар 
Марија Обрадовић 
на хибридној конфе-
ренцији „Модернизо-
вана јавна управа на 
услузи грађанима и 
друштву“.

Министар Ирена 
Вујовић разговарала 
је са шефом Мисије 
ОЕБС у Србији, амба-
садором Јаном Брату-
ом, о унапређењу са-
радње у овој области, 
а посебно у сегменту 
инспекцијског над-
зора и борбе против 
климатских промена. 
Навела је да ће се, уз подрш-

ку ОЕБС-а, радити 
ревизија Стратегије 
за примену Архуске 
конвенције до 2030. 
године, којом се 
обезбеђује доступ-
ност информација о 
животној средини, 
учешће грађана и 
право на правну заш-
титу у питањима жи-

вотне средине.

ФИНАНСИЈЕ

нОви МОдеЛ ФиСКаЛизације
Министар Сини-

ша Мали учествовао 
је на скупу поводом 
представљања новог 
модела фискализа-
ције и поручио про-
извођачима хардвер-
ских и софтверских 
решења да је процес 
у потпуности отворен 
и да сви имају једнаке 
шансе да понуде своја техни-

чка решења. Истакао 
је да је садашњи сис-
тем фискализације 
уведен пре више од 
15 година, али да је 
технологија знатно 
напредовала, те да 
од њих очекује нова 
решења. Нови модел 
фискализације олак-
шаће рад привреди 

и држави.

ПРИВРЕДА

заједниЧКа КОМиСија СрБије 
и МађарСКе

Једанаесто заседањe 
Заједничке комисије 
за економску сарадњу 
Србије и Мађарске, 
којим су председавали 
министар Анђелка Ата-
насковић и министар 
Петер Сијарто, одржа-
но је у Београду. Ата-
насковић је навела да 
односе двеју земаља 

одликује интензивни 
политички дијалог, 
бројни сусрети на нај-
вишем и високом ни-
воу, и опредељење за 
јачање сарадње у об-
ластима од заједничког 
интереса. Оценила је и 
да добре политичке од-
носе прати и све боља 
привредна сарадња.

Кредитни рејтинГ СрБије на 
КОраК дО инвеСтициОнОГ

ПОЉОПРИВРЕДА

раСПиСан највеЋи КОнКурС 
у ОКвиру иПард ПрОјеКта

Министар Бранислав 
Недимовић рекао је 
да је расписан до сада 
највећи конкурс, у ок-
виру ИПАРД пројекта, 
вредан око 60 милиона 
евра. Произвођачи ће 
средства моћи да кори-
сте за набавку физичке 
имовине пољопривред-
них газдинстава. Нови-
на је то да ће се одобравати 

авансно плаћање од 
50 одсто. Прошле 
године одобрено је 
320 захтева, пре две 
године свега 20, а 
средства су произ-
вођачи користили 
за набавку тракто-
ра, модернизацију 
опреме, изградњу 
објеката и развој се-

оског туризма.

Упркос глобалној кризи и пандемији, 
агенција Standard & Poor’s задржа-

ла је кредитни рејтинг Србије на нивоу 
BB+, уз стабилне изгледе за његово 
даље повећање и добијање инвестицио-
ног рејтинга. „Били смо једна од првих 
централних банака која је реаговала 

смањењем референтне каматне стопе. 
Међу првима увели смо и мораторијум 
на отплату кредита, што је, уз обезбеђи-
вање динарске и девизне ликвидности 
по повољним условима, позитивно ути-
цало на нашу економију“, рекла је гувер-
нер НБС Јоргованка Табаковић.

СаСтанаК Са ердОГанОМ
Председница Владе Србије 
Ана Брнабић изјавила је, 
након пленарног састанка 
Процеса сарадње ЈИЕ у Ан-

талији, да су једногласно 
усвојени Заједничка декла-
рација, Стратешки документ 
за Југоисточну Европу, као и 

ЗДРАВЉЕ

МиниСтри здравља у ОКвиру 
БерЛинСКОГ ПрОцеСа

Министар Златибор 
Лончар учествовао је 
на састанку министа-
ра здравља у оквиру 
Берлинског процеса, 
у организацији немач-
ког савезног министра 
здравља Јенса Спана. 
Тема састанка је било 
безбедно путовање 
у време пандемије, а 

Лончар је учеснике 
упознао са резултати-
ма наше борбе са Ко-
видом 19 и са мерама 
везаним за путовање 
домаћих и страних 
грађана. Такође, иско-
ристио је прилику да 
представи наш „green 
certificate“, први те вр-
сте у региону.

годишњи извештај Савета за 
регионалну сарадњу. Брна-
бић се састала  и са председ-
ником Турске Реџепом Таји-
пом Ердоганом, а на састанку 
су констатовани блиски од-

носи двеју држава, који се 
заснивају на пријатељству 
два председника. Разговара-
ло се о економској сарадњи, 
инфраструктурним пројекти-
ма и сарадњи у култури.

ОДБРАНА

ПОСета руСКОј Федерацији
Министар Небој-

ша Стефановић при-
суствовао је пријему 
добродошлице за 
учеснике 9. Московске 
конференције о међу-
народној безбедности, 
који је приредио ге-
нерал-пуковник Алек-
сандар Фомин, заме-
ник министра одбране 
Руске Федерације. У разговору 

са Фомином, Стефа-
новић је истакао задо-
вољство због добрих 
односа наших земаља, 
министарстава од-
бране и војске. Сте-
фановић је боравио 
у тродневној посети 
Руској Федерацији, на 
позив министра од-
бране генерала армије 

Сергеја Шојгуа.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

БЛиСКа Сарадња Са дијаСПОрОМ
Министар Јадранка 

Јоксимовић, на он-
лајн конференцији 
„Унапређење сарадње 
са пословном дијас-
пором у Аустрији, 
Швајцарској и Не-
мачкој“, истакла је да 
Србија озбиљно и од-
говорно ради на ства-
рању добрих послов-
них прилика за блиску сарадњу 
са дијаспором. У оквиру проје-

кта „Link Up!“, који би 
требало да постави 
темеље за обимније 
ангажовање српске 
дијаспоре широм Ев-
ропе и у решавању 
регионалних изазова и 
раста, Србија је посеб-
ну пажњу поклонила 
рањивим категорија-
ма, као што су женско 

предузетништво и ромска по-
пулација.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

разГОвОр Са аЛеКСандрОМ 
ГруШКОМ

Србија и Русија су 
братске и пријатељске 
земље које увек пома-
жу једна другој, изјавио 
је министар Никола Се-
лаковић и истакао да 
је сарадња са Русијом 
кључна за очување 
позиције наше земље 
у међународним орга-
низацијама и форуми-
ма у којима Приштина 
покушава да постане члан. 

Селаковић је, после 
састанка са замеником 
министра иностраних 
послова Русије Алек-
сандром Грушком, 
изразио захвалност 
министру Лаврову и 
Грушку на несебич-
ној помоћи Русије у 
очувању целовитости 
и територијалног ин-
тегритета и суверени-

тета Србије.
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2. СМедереВСка 
паланка
САДњА ЦВЕћА

Активисти ОО садили су цвеће 
и офарбали жардињере испред 
Културног центра и Народног му-
зеја.

3. ВаљеВо
САРАДњА СА МАђАРСКОМ

Просторије Градског одбора 
СНС свакодневно су отворене за 
разговор са члановима, симпа-
тизерима и суграђанима, а одр-
жан је и састанак чланица Уније 
жена. Активисти ГО дружили су 
се са грађанима на штандовима у 
најпрометнијим местима у граду. 
Обележена је годишњица поги-
бије пилота хероја пуковника Ми-
ленка Павловића. Градоначелник 
Лазар Гојковић угостио је амба-
садора Мађарске Атилу Пинтера 
и почасног конзула Мађарске у 
Београду Немању Милутиновића, 
а разговарало се о пројектима из 

области привреде и заштите жи-
вотне средине. Компанија „Smart 
Energy Investment“ обезбедила је 
средства од Мађарске за израду 
студије о имплементацији јавног 
осветљења у Ваљеву.

6. ВарВарин
БИТКА ЗА КУЛТУРУ

Општина је добила средства 
на конкурсу „Градови у фокусу 
2021”, Министарства културе и ин-
формисања, за пројекат „Битка за 
културу“. Средства су опредељена 
за санацију, опремање и набавку 

техничке опреме будућег Поетског 
театра, мини сцене, галеријског 
простора и мултимедијалне сале.

7. коСтолац
ГЛАС МЛАДИх

Уређиване су зелене површине 
у сеоским насељима. Поставља 
се нова ограда на терену за мале 
спортове иза спортске хале. Про-
мовисан је први број часописа 
„Глас младих“, који је, под покро-
витељством Општине, реализовао 
Психолошки центар.

8. жагубица
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ

Председница Владе Ана Брна-
бић посетила је Жагубицу и са 
министром Златибором Лонча-
ром, председником Општине Са-
фетом Павловићем, председни-
цом СО Оливером  Пауљескић и 
замеником председника Општине 
Предрагом Ивковићем, обишла 
пункт у Лазници где је вакцинисан 

највећи број мештана. Претходно 
је обишла недавно реновирани 
вртић у Крепољину. Најављена је 
и изградња ауто-пута „Вожд Ка-
рађорђе“, из правца Сувог Дола 
према Бору.

10. Шабац
СПОРТСКА хАЛА У МАЈУРУ

У присуству министра Вање 
Удовичића и руководства Града, 
отворена је мултифункционална 
спортска хала у школи у Мају-
ру. Након реконструкције и над-
градње објекта, школа је добила 
нове учионице, свечану и фискул-
турну салу, котларницу на биома-
су и спортске терене.

11. бруС
МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА

У селу Игрош асфалтирана је 
деоница пута, а у селима Блажево 
и Крива Река извршена је масовна 
имунизација. Почели су радови на 
летњем одржавању сеоских путева.

4. опоВо

САВРЕМЕНО ЈАВНО ОСВЕТЉЕњЕ
општина је спровела јав-

но-приватно партнерство за 
замену и одржавање јавног ос-
ветљења. Председник општи-
не Милош Марков потписао 
је уговор за израду пројект-
но-техничке документације 
за кружни ток у Сефкерину. 
Потписани су уговори и за 
реконструкцију и доградњу 
фискултурне сале школе у 
опову и реконструкцију водо-
водне мреже у Улици 2. окто-
бар. АП Војводина обезбедила 

је средства за финалну фазу 
изградње пута опово-дебеља-
ча. Сарадњом Министарства 
омладине и спорта и општи-
не реализоваће се пројекат 
„Међусекторском сарадњом 
до посла за младе“. општина 
суфинансира пројекте удру-
жења грађана. У току је сана-
ција земљаних улица, уређење 
парка у Баранди, садња цвећа, 
репарација оштећених успори-
вача брзине... обележили смо 
дан општине и славу.

1. уб

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУчИћА

Председник Србије Александар Вучић 
посетио је пункт за масовну вакцинацију 
у Врелу и још једном позвао грађане да се 
вакцинишу. Мобилни пункт постављен је на 
стадиону ФК „Врело спорт“, који је изградио 
чувени фудбалер Немања Матић. Заједно са 

председником, пункт су обишли и председ-
ник општине дарко Глишић, председница 
Владе Ана Брнабић и министар Златибор 
Лончар. У оквиру комплекса Градске пија-
це, отворен је нови објекат површине 3.000 
квадрата, чиме је завршена последња фаза 

радова на реконструкцији и доградњи нека-
дашње зелене тржнице. У атарима села Лисо 
Поље, радуша и Слатина изграђене су чети-
ри нове деонице, укупне дужине 1,8 киломе-
тара. У Туларима су асфалтирана два путна 
правца, а у Кожуару три.

15. пећинци

ГАС ДО СВАКОГ ДОМАћИНСТВА 
И СВАКОГ ПРИВРЕДНИКА
општинско руководство, на 

челу са председником Сини-
шом Ђокићем, обишло је радо-
ве на гасификацији 11 насеља. 
„У наредних годину дана, гас 
ће доћи до сваког домаћин-

ства, до сваког привредника, 
тако да ће наша општина бити 
међу првима која ће имати гас 
у сваком домаћинству и сваком 
привредном објекту“, истакао 
је председник Ђокић.

13. коцељеВа
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИМА

Активисти оо сваког месеца деле „СНС Информа-
тор“ и разговарају са грађанима. Такође, овог месеца 
уређивали су зелене површине и учествовали у хума-
нитарним активностима.

14. ноВи пазар
ПАКЕТИ СА НАМИРНИЦАМА

Председник Го СНС Никола Јоловић обишао је по-
родице слабијег материјалног стања у селу Видово и 
насељима Шестово и дежевски пут, уочи Васкрса, и 
поделио пакете са намирницама. Асфалтиран је крак 
Улице Саве Ковачевића, постављени су ивичњаци и 
проширен је коловоз.

12. пожареВац

ПОшТОВАњЕ ЕКОЛОшКИх 
СТАНДАРДА
Председница Владе Ана Брнабић 

обишла је постројење за одсумпо-
равање у Термоелектрани Костолац 
Блок Б, које испуњава најстроже 
еколошке страндарде ЕУ. У току је 
изградња постројења за одсумпора-
вање на блоковима А и Б ТЕ „Нико-
ла Тесла“. Посети су присуствовале 

и министарке Зорана Михајловић и 
Ирена Вујовић, као и в.д. директора 
„ЕПС“-а Милорад Грчић, уз градона-
челника Сашу Павловића и председ-
ника СГ Предрага Мијатовића. обе-
лежен је дан победе и организоване 
су Спортске игре младих. Асфалтира-
на је улица кнеза Лазара у Костолцу.

9. Србобран

ДОНАЦИЈА ЗА ВРТИћ

Чланови оо, из личних средстава, донирали су два телевизора 
и играчке вртићу „Палчић“ и помогли рад Предшколске установе.

5. лебане
ОБИЛАЗАК 
РАДОВА

Повереник оо Горан Јовић 
и председник општине Иван 
Богдановић обишли су радо-
ве на асфалтирању нове ули-
це у селу Тогочевце.

ПрЕдСЕдниК ВУЧић ПозВао јЕ грађанЕ да СЕ ВаКцинишУ

брнабић, ВУЧић, гЛишић, ЛонЧар

ПрЕМијЕрКа брнабић и МиниСтарКЕ МихајЛоВић и ВУјоВић

Синиша ђоКић обиЛази радоВЕ
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17. бела паланка
ПОМОћ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Пољопривредни произвођачи 
потписали су уговоре са Општи-
ном и 68 пољопривредника до-
биће бесповратна средства за 
унапређење производње. Такође, 
шест младих пољопривредника 
добиће субвенције од по 500.000 
динара. Председник Општине 
уручио је беби пакете родитељи-
ма чија су деца рођена у марту ове 
године.

18. кладоВо
РЕхАБИЛИТАЦИЈА ПУТА

У оквиру рехабилитацијe дела 
пута од Кладова до хидроелектра-
не „Ђердап 1“, уграђује се заврш-
ни слој асфалта. Ово је прва фаза 
обнове саобраћајнице Кладово - 
Доњи Милановац, а радове је оби-
шао председник Општине Саша 
Николић.

19. ноВа ВароШ
ДВА ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА

Министарство за развој не-
довољно развијених општина и 
Општина Нова Варош потписа-
ли су уговоре за набавку диги-
талног рентген апарата за Дом 
здравља и суфинансирање из-
раде пројектно техничке доку-
ментације за Трг војводе Петра 
Бојовића. Министарство културе 
и информисања и Општина фи-
нансирају реконструкцију Дома 
културе.

20. жабари
АСФАЛТ ДО ГРОБЉА

Почело је асфалтирање пута до 
гробља у Четережу. Инвеститор је 
ЈП „Путеви Србије“, извођач ПЗП 
Пожаревац, а завршетак радова 
планиран је за средину јуна.

21. СреМСки 
карлоВци
ЗАшТИТА КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕђА

Скупштина Србије донела је нови 
Закон о Сремским Карловцима, на 
основу којег ће град моћи брже да 
се развија и да штити своје култур-
но наслеђе. Уредили смо 2,5 кило-
метра атарских путева, а радове 
је обишао председник Општине 
Александар Стојкечић. Унијa жена и 
Савет за социјалну политику помог-

ли су реновирање дневног боравка 
одељења Школе за особе са сме-
тњама у развоју „Милан Петровић“.

26. голубац
ТРИ НОВЕ ПЕшАчКЕ СТАЗЕ

Отворене су три нове пешачке 
стазе. Почела је изградња ветро-
парка „Кривача“. У току је пре-

асфалтирање путева у насељима 
Војилово, Кривача, Шувајић и 
Кудреш. Општина и Добровољ-
но ватрогасно друштво органи-
зовали су чишћење приобаља 
на шетно-бициклистичкој стази, 
а Туристичка организација по-
ставила је клупе. Постављена је 
заштитна ограда код Гимназије и 
Библиотеке. Настављена је поде-
ла ауто-седишта за бебе. Урађена 
је обалоутврда.

27. бечеј
ИЗГРАДњА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Завршено је асфалтирање Улице 
Стевана Дороњског, као резултат 
акције „Буџет по мери грађана”, коју 
Општина традиционално спроводи 
са Удружењем младих. Изграђено 
је дечије игралиште у насељу Се-
дам секретара СКОЈ-а. Општина 
ће потписати уговор са Министар-
ством заштите животне средине 
за изградњу канализационе мре-
же и пречистача отпадних вода, 
а Покрајинска влада доделила 
је средства за израду пројектно-
техничке документације.

28. оџаци
УЛАГАњЕ У ЛУКУ БОГОЈЕВО

Министар Томислав Момиро-
вић посетио je Оџаке и најавио 
улагање у Луку Богојево. Пред-
седник Општине Горан Николић 
потписао је уговор са Секретари-
јатом за урбанизам АПВ о додели 
бесповратних средстава за израду 
пројектно-техничке документа-
ције. Општина је објавила конкурс 

за суфинансирање превоза удру-
жења у области културе. Расписан 
је јавни позив за набавку грађе-
винског материјала за избегла и 
расељена лица, као и конкурс за 
доделу подстицаја за студенте. 
Градски стадион добија побољ-
шану травнату подлогу. Чланице 
Удружења жена „Златне нити“ из 
Дероња излагале су на изложби 
предузетничких вештина жена. 
Активисти ОО уређивали су јавне 
површине у центру својих места.

30. ада Мол
УГРАДњА ТУЦАНИКА

Локална самоуправа органи-
зовала је акцију уградње туцани-
ка на земљани пут између Аде и 
Мола. Чланице Уније жена уре-
диле су дечије игралиште „Плава 
оаза“ у Молу, покосиле траву, по-
правиле столове и клупе, офарба-
ле справе за игру.

31. ноВи бечеј
НОВИ ПРОЈЕКТИ

На конкурсу Министарства кул-
туре „Градови у фокусу“, Општина 
је добила средства за реконструк-
цију крова терасе Дома културе и 
опремање ИТ учионице. У склопу 
конкурса Министарства за рудар-
ство и енергетику, Општина је 
потписала уговор о унапређењу 
енергетске ефикасности мале 
зграде управе. Полагањем венаца 
на споменик борцима Црвене ар-
мије, Општина и Друштво српско-

руског пријатељства обележили 
су Дан победе.

32. AлекСандроВац
РАЗГОВОР СА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Председник СО Славољуб 
Миљковић и председник Општине 
Мирко Михајловић присуствовали 
су обележавању сеоске молитве у 
Горњој Великој Врбници. Поводом 
Дана победе, положени су вен-
ци на Споменик палим борцима. 
Представници Пољопривредне 
стручне службе разговарали су 
са произвођачима и поделили 
материјал везан за субвенције. 
Активисти ОО разговарали су са 
грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“. Асфалтирана је Улица 
Аце Алексића. Туристичка орга-
низација Србије организовала је 
промоцију летње кампање „Бирам 
Србију“, у којој су представљени и 
потенцијали наше регије.

34. Мало црниће
ОДРЖАВАњЕ УЛИчНЕ 
РАСВЕТЕ

Јавном комуналном предузећу 
„Чистоћа“ додељена је нова делат-
ност - одржавање уличне расвете. 
Набављено је специјално возило 
за ову намену, запослени су рад-
ници и одмах се кренуло у замену 
дотрајалих и прегорелих сијалица.

35. ВладиМирци
ЗАМЕНА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Активисти ОО редовно подр-
жавају хуманитарне акције и 
помажу социјално угроженим 
породицама. Такође, редовно одр-
жавају штандове и разговарају са 
суграђанима, уз поделу „СНС Ин-
форматора“. Председник Општи-
не потписао је уговор за финан-
сирање пројеката за унапређење 
енергетске ефикасности. Почело 
је уређење зграде Суда и замена 
уличне расвете лед сијалицама. 

Успешно је спроведена још једна 
акција добровољног давања крви.

36. богатић
ПАКЕТ ЗА УГРОЖЕНУ 
ПОРОДИЦУ

Активисти ОО посетили су по-
родицу која живи у тешким усло-
вима и уручили пакет са намир-
ницама и средствима за личну и 
кућну хигијену, припремљен из 
средстава чланова. Члан Председ-
ништва СНС Зоран Ђорђевић по-
сетио је наш одбор и разговарао 
са активистима.

37. Велико градиШте
ДОНАЦИЈА ЗА ВОЈНИ 
КОМПЛЕКС „ПЕСКОВИ”

Директорка Туристичке органи-
зације Дајана Стојановић уручила 
је представнику Центра за обуку 
копнене војске косилицу за траву, 
намењену одржавању Војног ком-
плекса „Пескови“ у селу Кусиће, 
где Центар изводи вежбе. Овим 
чином настављена је дугого-
дишња сарадња између Општине 
и Центра за обуку.

38. рача
НОВА УчЛАњЕњА

Одржани су састанци свих мес-
них одбора, а затим и седница ОО. 
У чланство је примљено нових 37 
чланова, а председник Александар 
Сенић поднео је извештај о раду 
између две седнице одбора.

29. ноВи Сад

ОБИЛАЗАК РАДОВА И АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

24. јагодина
ПОМОћ ЗА ПОРОДИЦУ МАЈСТОРОВИћ

25. црна траВа
САНАЦИЈА ПУТА

Саниран је оштећени део 
пута Тодорове воде - дар-
ковце и постављени су нови 
пропусти. Почели су радови 
на одржавању локалних и не-
категорисаних путева. Велики 
број грађана вакцинисан је са 
обе дозе вакцине.

33. бојник
АСФАЛТ, КРУЖНИ ТОК, 
УРЕђЕњЕ РЕчНОГ КОРИТА

Градоначелник Милош Вучевић обишао 
је радове на изградњи новог дома здравља 
на Адицама, као и Музичко-балетску школу 
„Исидор Бајић“, за коју је Град обезбедио 76 
нових инструмената (44 клавира, 20 пијани-
на и 12 електричних клавира). Градоначел-
ник је донео топао бурек и јогурт радницима 
ЈКП „Пут“ који раде и викендом на гради-

лишту у Ковиљу. Градоначелник и министар 
Томислав Момировић обишли су реконстру-
исани речни путнички терминал. Вучевић 
и премијерка Ана Брнабић положили су ка-
мен-темељац за нову зграду „Биосенса“. Ак-
тивисти Мо Слана бара уредили су дечије 
игралиште, покосили траву, фарбали ограде 
и посадили цвеће, а средства су обезбедили 

од продаје старе хартије. Чланови Мо Шан-
гај уредили су центар и сакупили отпад, а 
чланови Мо Лединци качили су саксије са 
цвећем на бандере и поставили нове справе 
за играње деце. Бегечани су уредили повр-
шине око МЗ и двориште испред сале. Чла-
нови свих Мо разговарали су са суграђани-
ма на штандовима.

16. аранђелоВац
ПОСЕТА МАЈЕ ГОЈКОВИћ

Активисти оо и угости-
тељска радња „Бошковић“, 
поводом васкршњих празника, 
подржали су хуманитарну ак-
цију поделе печења најугроже-
нијим суграђанима. Министар-
ка Маја Гојковић састала се са 
председником општине Боја-
ном радовићем и разговарала 
о улагању у установе културе. 
организован је пријем за Јова-

ну Прековић и њеног тренера 
роксанду Атанасов, поводом 
освајања златне медаље на Ев-
ропском првенству. Повећан је 
захват на црпној станици Качер, 
са 60 на 90 литара по секунди, 
чиме је обезбеђено стабилно 
водоснабдевање. ЈКП „Букуља“ 
купило је четири нова камиона 
смећара.  Почела је обнова иг-
ралишта и малих терена.

23. трСтеник
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА

Грађевинска сезона је у пуном јеку, а најактуелнија је рекон-
струкција путева. У току су радови на асфалтирању деоница у се-
лима и реконструкцији магистралног пута Краљево - Крушевац.

Чланице Уније жена Го СНС 
обишле су седмочлану поро-
дицу Мајсторовић у ракито-
ву. Укућани су се обрадовали 
поклонима у виду гардеробе, 
обуће, играчака, пелена, на-

мирница, средстава за хигије-
ну... Ђаке су нарочито обрадо-
вали школски ранчеви. Из Уније 
жена Го најављују низ сличних 
акција, које се реализују из лич-
них средстава чланица.

22. леСкоВац
РАДОВИ НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ПАшИћА

Активисти Го СНС тради-
ционално су делили ускршња 
јаја суграђанима, подржавали 
бројне хуманитарне акције и 
делили „СНС Информатор“. 
Чланови свих Мо уређивали 
су зелене површине у својим 
местима. Почели су радови на 
Булевару Николе Пашића, а у 
селу Номаница завршене су 
главна саобраћајница и ули-
ца Пана Ђукића. Улица раде 
Жунић добила је савремену 
расвету. Градоначелник Горан 

Цветановић присуствовао је 
потписивању уговора о фи-
нансирању услуга социјалне 
заштите које додељује Ми-
нистарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална 
питања. директор „Пошта Ср-
бије“ Зоран Ђорђевић обишао 
је две поште у Лесковцу. На-
кон 13 година, у двориште Ту-
ристичке организације враћен 
је симбол града - лесковачки 
воз „роштиљко“ у модерном 
руху.

расписан је тендер за ас-
фалтирање три улице у граду, 
као и тендер за израду проје-
кта кружног тока у Бојнику. 
Председник општине Небојша 
Ненадовић каже да је асфал-
тирање улица Николаја ди-
нића, Првомајске и 28. марта 

омогућено захваљујући Ми-
нистарству без портфеља за-
дуженом за развој недовољно 
развијених општина. Такође, 
на другом конкурсу код истог 
министарства, одобрена су 
средства за уређење корита 
Пусте реке.

ана брнабић и МиЛош ВУЧЕВић ПоЛожиЛи СУ КаМЕн-тЕМЕљац 
за ноВУ зградУ „биоСЕнСа“
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49. чока
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Активисти ОО поделили су 
пригодне поклоне суграђанима 
на штандовима у више места, по-
водом Васкрса. Чланови МО Па-
деј уредили су зелене површине 
и камене баште око зграде МЗ, 
а чланови МО Црна Бара центар 
свог места. Председница Општине 
Стана Ђембер потписала је уго-
вор о посипању улица струганим 
асфалтом. Чланови свих месних 
одбора делили су „СНС Информа-
тор“, разговарали са суграђанима 
и учествовали у акцијама уређења 
јавних површина.

50. кучеВо
УНАПРЕђЕњЕ 
НЕРАЗВИЈЕНИх ОПшТИНА

Министарство културе и инфо-
рмисања издвојило је средства за 
пројекте Центра за културу. На 
иницијативу Савета МЗ Дубока, 
више десетина мештана учество-
вало је у великој радној акцији. 
ЈКП „Кучево“ улаже напоре да ло-
калне путеве одржи у што бољем 
стању. Председник Општине др 
Иван Рајичић и помоћник Никола 
Милорадовић обишли су радове 
на изградњи нових кречних пећи у 
Каони, кинеске компаније „GANG 
YUAN“. Уређени су приступни 
путеви пећини Равништарка. У 
ПУ „Лане“ постављена је прва 
интерактивна табла. Председ-
ник Рајичић потписао је са мини-
стром без портфеља задуженим за 
унапређење неразвијених општи-
на уговор о 8,4 милиона динара 
донације.

51. лајкоВац
ПОЗИВ НА ВАКЦИНАЦИЈУ

Активисти ОО одржавали су 
штандове, делили „СНС Информа-
тор“, пред Васкрс и офарбана јаја, и 
разговарали са суграђанима. У МЗ 
Јабучје спровођена је имунизација 
становништва, чему су присуство-
вали и премијерка Ана Брнабић, 
министар здравља Златибор Лон-
чар и председник ИО СНС Дарко 
Глишић. У циљу подизања свести 
о значају вакцинације, председ-
ник Општине Андрија Живковић 
и његови сарадници обилазили су 
домаћинства и позивали мештане 
да приме вакцину. Завршени су 
радови на магистралном путу у 
Словцу и асфалтирање пута за Ва-
сиће у МЗ Пепељевац. Подељена 
су ауто-седишта за бебе рођене 
прошле године.

52. бачка паланка
ПОСЕТА БРАНИСЛАВА 
НЕДИМОВИћА

Министар Бранислав Неди-
мовић и покрајински секретар 
Чедомир Божић, заједно са пред-
седником Општине Бачка Палан-
ка, обишли су пољопривредно 
газдинство Гајић. На изборима 
за чланове савета МЗ, на којима 
су грађани бирали 123 члана, 122 
кандидата које је подржала СНС 
освојило је поверење грађана. 
Обележен је Дан добровољних 
давалаца крви и потписани су уго-
вори за суфинансирање пројеката 
удружења грађана. Активисти ОО 
честитали су Васкрс суграђанима 
и делили офарбана јаја, док су 
чланови МО Силбаш и Пивнице 
обишли своје чланове. Омладина 

ОО разговарала је са суграђани-
ма и делила „СНС Информатор“. 
Министарка Зорана Михајловић 
уручила је уговоре за унапређење 
енергетске ефикасности. Пред-
седник Општине разговарао је са 
суграђанима у страначким прос-
торијама.

54. зрењанин
РАДНЕ АКЦИЈЕ

Кандидати које је подржа-
ла Српска напредна странка, 
убедљиво су победили на избо-
рима за сaветe и надзорне одборe 
МЗ. Активисти МО Ечка уредили 
су дечије игралиште, активисти 
МО Меленци центар села, а ак-
тивисти МО Мужља помогли су 
да се реши комунални проблем 
на гробљу. Активисти МО Вељко 
Влаховић 1 и 2 и МО Соња Ма-
ринковић офарбали су фонтану 
у центру Багљаша, а чланови МО 
Книћанин заменили су клупе у 
порти. Санирају се хидротехни-
чки објекти у Клеку и Српском 
Итебеју и унапређује туристичка 
понуда око канала Бегеј.

55. Суботица
БУњЕВАчКИ ЈЕЗИК 
У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ

Одборници СГ једногласно су 
донели одлуку да, поред српског, 
мађарског и хрватског језика, и 
буњевачки буде службени језик 
у Суботици.  Представници Мре-
же организација за пружање по-
моћи особама са инвалидитетом 
изразили су захвалност локалној 
самоуправи на решености да се 
организацијама које окупља Мре-
жа, обезбеди 400 пакета са сред-

ствима за хигијену. Одржана је 
изложба „Концентрациони логор 
Јасеновац“ и 14. Кадетски фести-
вал Шаховског савеза Србије. Гра-
доначелник Стеван Бакић отворио 
је традиционалне спортске дане 
Економског факултета.

56. коВачица
ПОСЕТА РУМУНСКЕ 
ДЕЛЕГАЦИЈЕ

Делегација румунских се-
натора састала се са председ-
ником Општине Јарославом 
Хрубиком, замеником председ-
ника СО Стелианом Баланом и 
председником Савета румунске 
националне мањине Даниелом 
Магдуом, а разговарало се о 
развојним пројектима. Деле-
гација Румуније посетила је и 
Румунску православну цркву и 
Дом културе Доина у Уздину. 
У току су радови на православ-
ној цркви у Дебељачи. Чланице 
Уније жена посетиле су вишеч-
лану породицу из Црепаје и из 
личних средстава обезбедиле 
им семена и саднице за башту. 
Чланови ОО одазвали су се ак-
цији добровољног давања крви.

57. СМедереВо
МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ВИТЕЗОВИ И ЛЕГЕНДЕ”

У Малом граду Смедеревске 
тврђаве одржана је манифеста-
ција „Витезови и легенде“. По-
сетиоци су уживали у витешким 
борбама, средњовековном базару, 
оклопницима на коњима, маче-
вању, презентацији старих заната, 
уз звуке музике са двора деспота 
Ђурђа Бранковића.

39. ниШ

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕНЕТИКУ
Настављена је вакцинација, а градона-

челница Драгана Сотировски посетила је 
ромску махалу и позвала Роме да се вакци-
нишу. Такође, положила је венац на Споме-
ник жртвама НАТО агресије. На састанку са 
министарком Татјаном Матић, договорила је 
конкретне кораке како би у наредне четири 
године Ниш постао регионални туристич-
ки центар. Градске општине Црвени крст и 
Пантелеј добиле су средства за побољшање 
енергетске ефикасности две школе, а гра-
доначелница је са министарком Зораном 
Михајловић и начелницима округа разгова-

рала о пројектима Министарства рударства и 
енергетике. Са министарком правде разгова-
рала је о помоћи Града у уређењу дворишта 
будуће Палате правде. Обишла је радове и 
на изградњи вртића у Брзом Броду и насељу 
Девети мај, као и нови стамбени комплекс. 
Разговарала је са мештанима Лалинца, који 
су добили шалтер за наплату комуналних ус-
луга. Настављена је санација рупа на сеоском 
подручју и реконструкција две саобраћајни-
це у граду. Градоначелница је, заједно са ди-
ректорком ПУ, уручила 130 уговора о раду, 
а са америчким амбасадором Ентонијем Год-

фријем отворила је најсавременију лаборато-
рију за генетику на Медицнском факултету. 
У Центру „Мара“, отворила је нову социјалну 
услугу - 24 сатно збрињавање деце ометене 
у развоју. Градоначелница је младим кошар-
кашицама Црвене звезде уручила пехар и 
златне медаље у финалу државног првенства 
Србије, а са селектором фудбалске репре-
зентације Драганом Стојковићем Пиксијем 
и компанијом „Бамби“ уручила је три тоне 
„плазме“ Предшколској установи, Заводу за 
васпитање омладине и Дому за децу „Душко 
Радовић“.

40. Медијана
СЕћАњЕ НА ДР ЛАЗИћА

Чланови омладине оо обележили су годишњицу смрти др Миод-
рага Лазића, чувеног нишког лекара који је преминуо од Ковида 19.

45. црВени крСт
ВАЖНОСТ ИМУНИЗАЦИЈЕ
Грађани се у великом броју 

обраћају нашим активистима у 
Канцеларији за комуникацију 
са грађанима. Такође, члано-

ви Уније младих разговарали 
су са суграђанима о идејама за 
унапређење животних услова и 
о важности имунизације.

46. СВрљиг
УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРшИНА
Заменик председника Општине 

Влада Пејчић обишао је пунктове 
за вакцинацију у Лукову. Обеле-
жили смо Дан општине и посе-
тили Мајску изложбу сврљишких 
сликара. Народни посланик Бра-
тимир Васиљевић посетио је наш 
ОО и разговарао са чланством. 
Координатор за Нишавски и Пи-
ротски округ Бојан Бајагић, са 

сарадником Душаном Михајло-
вићем, одржао је састанак са 
чланством. Одржана је трибина 
„Безбедност тракториста“, у са-
радњи са Агенцијом и Саветом 
за безбедност саобраћаја. Уређе-
не су зелене површине у граду. 
Општинско руководство обишло 
је депоније у селима Преконга, 
Драјинац и Нишевац.

43. гаџин Хан
РАДОВИ НА шКОЛСКОЈ ЗГРАДИ У ГОРњЕМ ДУшНИКУ

Министарка Зорана Ми-
хајловић уручила је уговор за 
унапређење енергетске ефикас-
ности школе у Горњем душни-
ку, која ће бити опремљена да 
у њој раде студенти Природ-
но-математичког факултета и 
ученици школе у природи. У 

селу Калетинац уређен је пут 
до куће драгутина Матића, из-
виђача у Првом светском рату. 
У Гаџином Хану и Копривници 
саниране су ударне рупе, док су 
у селима Горњи Барбеш и доње 
и Горње драговље уређени се-
оски путеви. У Заплањској То-

поници уређен је терен за фуд-
бал, а у Личју зелене површине. 
У Гркињи, Мариној Кутини, 
Малом Вртопу и Великом Крчи-
миру радило се на водоводној 
мрежи. У доњем душнику за-
вршени су радови на канализа-
ционој мрежи.

41. алекСинац
ПРИЈЕМ ГРАђАНА

Председник Општине Да-
либор Радичевић и начелник 
Општинске управе Дејан Ми-
лошевић посетили су школу у 
Дражевцу и разговарали са ди-
ректором о уређењу дворишта 
и активностима месне заједнице. 
Председник Радичевић и за-
меница Маријана Радивојевић 
организовали су пријем грађа-
на. Председник је, уз пригодне 
поклоне, уприличио пријем за 
успешне средњошколце Николу 
Стамболића и Катарину Стоја-
диновић.

44. пантелеј
РЕКОНСТРУКЦИЈА шКОЛЕ

Председници Општине Наташи Станко-
вић уручен је, у Министарству рударства и 
енергетике, уговор о додели средстава  за 
реконструкцију  ОШ „Стефан Немања“. 
Активисти ОО разговарали су са комшија-
ма и делили „СНС Информатор“.

42. ниШка бања
РАЗГОВОР СА 
ГРАђАНИМА

Активисти ОО разговарали 
су са комшијама и делили „СНС 
Информатор“ на бањском шета-
лишту и у насељу Никола Тесла, 
а подржали су их председник 
Општине Душан Живковић и 
његови сарадници. Саниране су 
ударне рупе на прилазном путу 
до села Јелашница и до новог 
гробља.

47. палилула
ПАКЕТИ ЗА УГРОЖЕНЕ КОМшИЈЕ
Чланови ОО разговарали су 

са суграђанима на штандовима 
у свим насељима. Омладина 
ОО дружила се са комшиjама 
на платоу испред Палилулске 
пиjаце и делила промо мате-

риjал. Чланице ОО и одборни-
це у СО уручиле су хумани-
тарне пакете, припремљене из 
личних средстава, породицама 
у селима Габровац, Вукманово 
и Бербатово.

48. кикинда
ПРЕКОГРАНИчНА САРАДњА

53. прибој
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
АЛЕКСАНДРА ВУчИћА

општина је била покрови-
тељ 59. омладинских сеоских 
игара. Министарка Зорана 
Михајловић обишла је гради-
лиште топлане на биомасу, 
а са руководством општине 
разговарала је о реализацији 
значајних пројеката и најавила 
улагања у електро-дистрибу-
тивни систем, како би се из-
бегли чести нестанци струје. 

Председник Александар Ву-
чић отворио је хотел „Терме 
36,6“ и фабрику „FTS“. У току 
је садња цвећа на јавним повр-
шинама. Кабинет министра за 
унапређење развоја недовољ-
но развијених општина одо-
брио је средства за наставак 
реконструкције Улице 12. ја-
нуар. Почиње дигитализација 
биоскопа у Прибоју.

Активисти Мо Башаид оф-
арбали су црквену ограду и 
уредили гробље. Град је обез-
бедио 230 комплета унифор-
ми за особље дома здравља. У 
оквиру прекограничне сарадње 
Србија - румунија, рехабили-
тован је пут до граничног пре-
лаза и изграђена су два ауто-
буска стајалишта на излазу из 

града ка Накову. На конкурсу 
Министарства културе и ин-
формисања „Градови у фоку-
су“, Кикинди је одобрено 11 
милиона динара за изградњу 
галеријског простора Народ-
ног музеја и за реконструкцију 
старе сушаре за цреп, у рези-
денцијални објекат у склопу 
Атељеа „Тера”.

МиниСтарКа МихајЛоВић УрУЧиЛа јЕ УгоВор за обноВУ шКоЛЕ

радоВи на ПУтУ Који Води до граниЧног ПрЕЛаза
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град ниШ

ниШавСКи ОКруГ

Милица Селкић

Као мастер педа-
гог, организовала је 
активности у области 
образовања, током 
ванредног стања била 
је у првим редовима 

волонтера и помагала угроженима.

Миљана Марковић

Активисткиња МО 
Браће Тасковић, посе-
бан допринос даје у ак-
цијама организовања 
штандова и разговора 
са грађанима, укључи-
ла у рад странке вели-
ки број младих људи.

Милена 
Петковић

Апсолвент на Фа-
култету заштите на 
раду у Нишу. Члан је 
Службе за информи-

сање ОО и полазник Академије младих 
лидера СНС, учествује у свим странач-
ким активностима.

Никола Петковић

Дипломирани мас-
тер, професор Факул-
тета спорта и физичког 
васпитања. Истакао се 
у акцијама током ванд-
редног стања због пан-
демије корона вируса 
и радом у кампањама.

Александар 
Јовановић

Повереник Уније 
младих МО Нишка 
бања, мотивише мла-
де да се баве локал-
ном политиком, увек 

први у страначким активностима.

Александра 
Николић

Специјалиста стру-
ковни васпитач, учес-
ник у многим акција-
ма Савета за младе, 
сама је покренула 

акцију „Помозимо комшији“, радо се 
одазива акцијама уређења града.

ражањ

СВрљиг

дољеВац

гаџин Хан

МероШина

ниШавСКи ОКруГ

Михајло Петковић

А п с о л в е н т 
Пољопривредног 
факултета, полаз-
ник Академије мла-
дих лидера, пред-
седник Омладине 
ОО СНС Сврљиг, 
остварује одличне 

резултате.

Милан Митић

Председник Ом-
ладине ОО СНС 
Дољевац, меди-
цински техничар 
и запажени стра-
начки активиста.

Урош Митић

К о о р д и н а т о р 
Омладине ОО 
Гаџин Хан, вредан, 
одговоран, први у 
свим страначким 
активностима.

Александар Цонић

Мастер правник, 
председник Ом-
ладине ОО СНС 
Мерошина, увек 
први у страначким 
активностима, ак-
тиван у раду на 
терену.

Никола 
Ђукић

Дипломирани 
економисита, ак-
тивиста у Ражњу, 
активан у ВДВ 
кампањи и при-

купљању капиларних гласова.

ИНТЕрВЈУ

Теме подизања квали-
тета ваздуха и очу-
вања животне сре-

дине уопште, у последње 
време избијају у први план 
- као реална потреба да 
човек живи у здравој сре-
дини, али и као лака мета 
за злоупотребе и један од 
начина политичке борбе. 
Народна посланица из 
Кнића и професорка хе-
мије Јелена Обрадовић, 
каже да ово није проблем 
само у Србији, већ да је реч 
о глобалном проблему.

- Потребне су деце-
није како би све земље 
прошле кроз зелену тран-
зицију. Највећи светски 
идустријски гиганти су 
највећи загађивачи, а Ср-
бија данас, сходно својој 
сразмери и капацитети-
ма, улаже напоре да да 
свој допринос. Србија је 
међу првима на Западном 
Балкану усвојила Закон о 
климатским променама, 
којим се директно ути-
че на смањење емисије 
штетних гасова за 33 од-
сто до 2030. године. Тиме 
је показала спремност да 
приступи примени зелене 
агенде. Србија данас ради 
на тзв. одсумпоравању 
електрана, финансира за-
мену старих котлова на 
угаљ у великим топлана-
ма, суфинансира куповину 
електричних возила, инте-
зивно ради на пошумља-
вању, гради обилазнице 
око великих градова, 
чиме директно утиче на 
смањење концентрације 
издувних гасова у град-
ским центрима. Oво су 
велики и вредни пројекти 
које данас ради одговорна 
Србија, коју води председ-
ник Александар Вучић, за 
разлику од пропалих по-
литичких промотера жи-
вотне средине из бившег 
режима, који мисле да је 
„зелено“ тренутно у моди, 
па су се сада сетили све-
жег ваздуха. Вероватно да 
би се додворили још којем 
странцу, јер су додвора-
вање и љубљење ципела 
апсолвирали у страним 
амбасадама. Сада се и „об-

лаче“ у зелено, да би били 
ближи Виоли фон Крамон, 
чувеној лобисткињи лаж-
не државе Косово, која им 
је идол.

Колико се у свету тзв. 
зелена агенда корис-
ти за политичку бор-
бу, односно злоупо-
требљава?
- С обзиром на то да се 

питање очувања и зашти-
те животне средине ди-
ректно тиче сваке земље 
и сваког појединца, самим 
тим се и примена зелене 
агенде користи у поли-
тичким надметањима. Оне 
државе које кроз улагања 
у иновативна решења и 
зелене инвестиције, виде 
и велики профит, неретко 
и „политички поентирају“. 
Земље које тек улазе у 
зелену транзицију, често 
наилазе и на политичку 
злоупотребу ове теме, као 
што је то случај и у Србији. 
Формира се читава плеја-
да опозиционих зелених 
групација и појављују 
тзв. зелени устанци, који 
представљају параване 
за политичка деловања, 
чији представници имају 
једини циљ - да политички 
профитирају. Пре месец 
дана Зеленовић је закљу-
чио да је као створен да 
води зелену политику, 
из разлога што се тако 
презива. Чак су и Двери 
постале еколози, па када 
опет буду махали тестера-
ма и вешалима, вероватно 
ће их окитити цвећем. Јо-
вановић, из некаквог зеле-
ног покрета, који наводно 
„чува реке Старе плани-
не“, хтео је пре неколи-
ко година да гради мини 
хидроцентралу, али када 
је одбијен, сетио се да те 
исте реке чува. Обмањи-
вање грађана од стране 
прокламера пропалих по-
литичких идеја и лажних 
душебрижника за живот-
ну средину је крајње ли-
цемеран чин, иза којег не-
ретко стоји утицај страних 
фактора са намером да се 
Србија дестабилизује. Так-
ви заборављају да грађане 

лажима више не могу да 
обмањују и да грађани на 
изборима одлучују ко је 
радио у њиховом интере-
су, ко је направио путеве, 
отворио нове фабрике, по-
дигао плате и пензије, ко 
улаже у животну средину, 
а ко их је довео на руб бан-
крота.

да ли је могуће да је у 
Србији раније, док су 
драган ђилас и њего-
ви компањони били 
на власти све било 
еколошки, чисто, да 
није било никаквих за-
гађења?
- Ђиласу се „странка“ 

звала Зелени еколошки 
покрет, па су променили 
име у ССП, јер им је то 
звучало досадно. Сада су 
се опет предомислили, јер 
покушај Драгана Ђиласа 
да политички профитира 
на еколошким проблеми-
ма, представља врхунац 
његове политичке немоћи 
и безидејности. Стручња-
ка за пљачкање градске 
касе, који је грађанима 
оставио само нагомила-
не дугове, проблеми за-
гађења животне средине 
нису занимали. И док сада 
са новцем са Маурицијуса 
штампа своје страначке 
тзв. еколошке новине, са 
циљем да се дискреди-
тује све што држава ради, 
Српска напредна странка, 
предвођена председником 
Александром Вучићем, на 
својим страницама испи-
сује нову историју Србије 
и уводи масовну гасифи-
кацију и гас као еколошки, 
алтернативни енергент 
кроз Балкански ток и пре-
мрежавање државе гас-
ном инфраструктуром.

Који су  реални еко-
лошки проблеми који 
су пред Србијом, које 
мора у будућности да 
решава?
- Србија се налази пред 

многобројним изазовима 
када је реч о екологији. 
Стратешко опредељење 
Србије је имплементација 
Зелене агенде за Западни 

Балкан. Српска напредна 
странка, од свог доласка 
на власт, показала је да 
се одговорно суочава са 
свим проблемима. Врло 
важан државни пројекат је 
изградња канализационе 
мреже, који нико није за-
вршио 50 година уназад, 
изградња система за пре-
чишћавање отпадих вода 
у градовима и општинама 
широм Србије, санирање 
и решавање проблема са 
регионалним депонија-
ма, смањење дивљих де-
понија, увођење нових 
система за контролу и 
праћење загађења, суб-
венције у циљу смањења 
емисије гасова, прелазак 
на зелену енергију – све 
ово је нова будућност Ср-
бије на којој Влада Србије 
и Министарство за зашти-

ту животне средине пре-
дано раде. Прелазак на 
обновљиве изворе енер-
гије, примена иноватив-
них решења у производњи 
зелене енергије, зелена 
радна места и још већа 
инвестициона улагања у 
овој области јесу изазови 
који нас чекају.

Били сте и у извршној 
власти, као заменица 
председника Општи-
не Кнић, а сада сте на-
родна посланица. Који 
од ова два веома одго-
ворна посла вам више 
одговара?
- И један и други посао 

су за мене једнако важни 
и одговорни. Када вам 
грађани укажу поверење, 
онда је то за мене још јачи 
мотив и обавеза да пре-

дано радим и да се борим 
за своју Србију, своју Шу-
мадију и мој гружански 
завичај. Поносна сам што 
сам део Српске напредне 
странке, која мења Србију 
из корена и која је пружила 
прилику младим људима 
да, пре свега остану у Ср-
бији, да раде и да се боре 
да мењају своје окружење, 
како би њихова деца имала 
бољу будућност. Част ми је 
што сам део великог тима 
Српске напредне странке, 
коју води председник Ву-
чић и што имам прилику да 
служим свом народу.

Шта грађани Кнића 
мисле о председнику 
александру вучићу 
и његовој политици? 
Како се данас живи у 
Книћу?
- Доласком Српске на-

предне странке на власт 
у Книћу, ова општина са 
својих 36 села у срцу Шума-
дије, доживела је потпуни 
препород. За само четири 
године изграђено је више 
од 93 километра асфалтних 
путева, реконструисано је 
више од 300 километара 
атарских путева, домови 
здравља и амбуланте, об-
новљене су и опремљене 
школе, проширена је мре-
жа вртића, обновљени су 
домови културе, више од 
900 субвенција додељено 
је у пољопривреди, уређе-
но је корито реке Груже, 
које је деценијама плави-
ла најплодније оранице, 
покренуте су две фабрике 
које су биле у стечају, неза-
посленост је смањена за 30 
одсто... Поносна сам што 
се данас, након оваквих 
резултата Српске напред-
не странке, млади враћају 
у Кнић, стварају породицу 
и на имањима својих очева 
и дедова започињу про-
изводњу. А шта грађани 
Кнића мисле о председ-
нику Александру Вучићу, 
најбоље говоре резултати 
на последњим изборима, 
на којима су му указали по-
верење од преко 76 одсто 
и апсолутна самостална 
власт на локалном нивоу.

јеЛена ОБрадОвиЋ,
професорка хемије 

и народна посланица

СрБија уБрзанО ПриМењује зеЛену аГенду
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61. липљан
ЛЕКАРИ У СЕЛИМА

58. коСоВСка МитроВица
САВРЕМЕНИ АПАРАТ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

Средствима Канцеларије 
за КиМ, набављен је савре-
мени имунохемијски анали-

затор за Завод за јавно здра-
вље, којим се мери присуство 
антитела на вирус Ковид 19.

59. зВечан
НОВИ КАМИОН ПУТАР

Председник Привременог 
органа Иван Тодосијевић до-
нирао је камион путар, марке 

„форд“, за ЈКСП „Звечан“, а до-
нацију је примио в.д. директо-
ра ЈКСП Ненад Радовановић.

60. коСоВСка Витина
ПОМОћ ПОРОДИЦИ
Група студената посетила 

је Општину Витина и уру-
чила веш машину угроже-
ној породици. Председник 

Привременог органа Срђан 
Николић договорио је на-
редне акције у циљу помоћи 
мештанима.

Начелник Косовског окру-
га Срђан Петковић донирао 
је компјутерску опрему и кан-
целаријски инвентар Центру 
за социјални рад Приштина, 
Липљан, Косово Поље и Оби-
лић. Начелник Петковић, зајед-
но са директором Дома здра-

вља Доња Гуштерица Сашом 
Младеновићем, обишао је ам-
буланте и разговарао са меди-
цинским особљем о потребама 
службе. Обезбеђен је лекар 
сваког радног дана у Липљану, 
уторком у Рабовцу и четвртком 
у Старом Грацку.

канцеларија за коСоВо и МетоХију
200 ДЕЦЕ СА КИМ ЛЕТУЈЕ НА ТАРИ

Канцеларија за КиМ, у са-
радњи са Градом Београдом, 
организовала је седмодневни 
боравак на Тари за 200 деце 
са Косова и Метохије из со-
цијално-угрожених породи-
ца. Директор Канцеларије за 
КиМ Петар Петковић разго-
варао је са грађанима Лепо-
савића о исплати једнократне 
финансијске помоћи Владе 

Србије, у износу од 100 за за-
послене, пензионере и децу, 
као и 200 евра за незапосле-
не. Петковић је био гост поро-
дице Зорана Милосављевића 
у селу Црнатово, а обишао је и 
Дом здравља у Осојану и по-
родични дом повратника Ра-
доја Пумпаловића у Дубрави, 
кога су албански екстремисти 
неколико пута нападали. н
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Буџет Града Београ-
да, који је усвојен на 
седници Скупштине 

Града, највећи је у новијој 
историји града и износи 
1.219.311.869 евра, односно 
143.355.471.970 динара, 
изјавио је Горан Весић, за-
меник градоначелника Бео-
града. 

Према његовим речима, 
овај буџет већи је од онога са 
којим је располагао Београд 
пре епидемије вируса коро-

на, а који је износио 1.205 
милијарди евра.

„Ребалансом буџета пла-
ниран је капитални буџет 
у висини од 27.747.279.332 
динара и увећан је за 7,8 ми-
лијарди динара. Капитал-
ни буџет чини 21,36 одсто 
буџета. За отплату главни-
ца и камата старих кредита 
које смо наследили, пред-
виђено је 40.021.151 евро. 
Дуг Града Београда по-
следњег дана ове године, 

највеЋи БуЏет у иСтОрији БеОГрада 
вредан 1,219 МиЛијарди евра

После 15 месеци паузе 
због епидемије корона 

вируса, клубови за старе 
у Београду поново су от-
ворили врата за најстарије 
суграђане. Тим поводом, 
заменик градоначелни-
ка Горан Весић обишао је 
Дневни центар и клуб за 
старије „Анђелка Трнавац“ 
на Бањици и истакао да се 
Београд полако враћа нор-
малном животу. Подсетио је 
да је клуб у Црнотравској 31. 

који постоји на територији 
Београда, да је први отво-
рен 1973, а да их је до 2013. 
године било 20. Отварање 
клубова за старе значајно је 
јер у Београду живи више од 
350.000 суграђана старијих 
од 65 година. Такође, доне-
та је и одлука да се поново 
почне са организацијом 
излета и очекује се да ће 
до краја године око 90.000 
најстаријих суграђана кре-
нути на излете.

Закон о буци решиће про-
блем буке у Београду, 

изјавио је заменик градо-
начелника Горан Весић и 
рекао да би закон требало 
до краја године да ступи на 
снагу. Подсетио је да је За-
кон о буци на јавној распра-
ви до 23. јуна и појаснио да 

ће, када буде усвојен, сваки 
комунални милиционер има-
ти мерач буке и моћи у сва-
ком тренутку да измери њен 
ниво, као и да од власника 
локала тражи да смањи ниво 
буке.

„Ако то не буде поштовао, 
комунални милиционер ће 

на лицу места моћи да из-
рекне новчану казну која је 
до 150.000 динара, затвори 
привремено објекат и одуз-
ме средство са кога се еми-
тује музика“, рекао је Весић 
и оценио да су то довољно 
ефикасне мере да се уведе 
ред у тој области.

ПреЧиШЋиваЧ 
ваздуХа у Срцу 

МетрОПОЛе

Ђанлука Ваки, светски познати 
милионер из Италије, примио 

је обе дозе вакцине на Београд-
ском сајму и, том приликом, зах-
валио се на могућности да у Бео-
граду прими вакцину јер се, каже, 
у Србији осећа као код куће.

„Много сам срећан и захвалан 
што смо у Београду примили вак-
цину. Овде се осећам као код куће 
још откада сам први пут био и не 
могу да дочекам да дођем поново 
да одржим концерт, када се пан-
демија заврши, и да уживам у ле-
поти овог града и гостопримству 
народа који овде живи“, рекао је 
Ваки и додао да му је Београд био 
први избор за вакцинацију, јер у 
Италији није постојала могућност 
да се вакцинише онда када је же-
лео. Ваки је апеловао на људе да 
се одазову позиву на имунизацију, 
а заменик градоначелника Горан 
Весић истакао је значај Вакијеве 
вакцинације у Београду у сми-
слу промоције главног града који 
живи од туризма.

31. децембра 2021. године, 
износиће 281.692.626 евра. 
Да подсетим, дуг Града  
2013. године, пре само осам 
година, износио је 1,2 ми-
лијарде евра и сада је више 
од четири пута смањен“, ре-
као је Весић.

Одборници Скупштине 
Града гласали су и да се 
буџет за урбанизам и прос-
торно планирање увећа за 
82 одсто и да износи 8,1 ми-
лијарду динара. Од тога је 

2,1 милијарда намењена ку-
повини земље на Макишком 
пољу, где у новембру по-
чиње изградња метроа, као 
и за изградњу саобраћајних 
површина, пратећих ин-
фраструктурних и јавних 
објеката за потребе метро 
система, затим 380 мили-
она динара за изградњу 
аутобуске и железничке 
станице на Новом Београ-
ду, додатних 125 милиона 
динара, на већ одвојених 

250 милиона, за уређење 
фасада, као и скоро 672 
милиона динара за купови-
ну грађевинског земљишта 
за друге инфраструктурне 
пројекте. Такође, биће из-
двојена додатна средства 
за одржавање чистоће на 
јавним површинама, за из-
градњу регионалног водо-
вода Макиш–Младеновац, 
за замену светиљки у при-
градским општинама...

„У овај буџет не рачуна-

мо инвестиције у културу, 
као што су изградња Музеја 
града, која почиње на јесен, 
реконструкција Позоришта 
„Бошко Буха”, преуређење 
Павиљона „Цвијета Зузо-
рић”, обнова Позоришта „Да-
дов“, изградња задужбине 
Моме Капора и нове градске 
галерије на Косанчићевом 
венцу, као и реконструкција 
капије Карла Шестог и Зин-
дан капије на Калемегдану“, 
поручио је Весић.

ђанЛуКа ваКи ваКциниСаО 
Се у БеОГраду

реШавање ПрОБЛеМа БуКе

Поводом Светског дана 
заштите животне средине, у 
Кнез Михаиловој улици по-
стављен је први „скајклинер“ 
у нашем граду. Овај инова-
тивни уређај, који ће донети 
ефекат планинског вазду-
ха у срцу града, за 24 сата 
пречишћиваће чак 180.000 
кубика ваздуха. Овакве и 
сличне пречишћиваче имају 
водеће престонице света, а 
Београд је добио свој зах-
ваљујући донацији компа-
није „Моцарт“. Овај проје-
кат позиционирао је нашу 
престоницу раме уз раме са 
Римом, Миланом, Лондоном 
и Берлином.

Одборници Скупштине 
Града Београда, на ос-

нову Статута Града и Закона 
о главном граду, усвојили су 
предлог стручне комисије да 
песма града Београда буде 
„Химна Београду”, песника 
Танасија Младеновића, на 
музику композитора Михо-
вила Логара.

„Песма Града Београда 
изводи се после химне Ре-
публике Србије, на прослави 

празника Града Београда, 
приликом полагања венаца 
званичних представника Гра-
да на гробља, гробове и друга 
спомен-обележја борцима и 
жртвама рата, као и прили-
ком прослава, свечаности и 
других културних, спортских 
и сличних манифестација 
које организује или у чијој 
организацији учествује Град 
Београд“, објаснио је заменик 
градоначелника Горан Весић.

ХиМна БеОГраду

КЛуБОви за Старе у Граду 
ПОнОвО раде

ГрАд БЕоГрАд

ПЕтар ПЕтКоВић ПоСЕтио јЕ доМ здраВља У оСојанУ

ВЕСић Са ПЕнзионЕриМа

ПроМоција бЕограда У СВЕтУ: горан ВЕСић и ђанЛУКа ВаКи
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64. Стара пазоВа
НОВА КАНАЛИЗАЦИОНА 
МРЕЖА

Републичка Влада и локална 
самоуправа покрећу обимније 
радове на изградњи нове канали-
зационе мреже у старопазовачкој 
Општини. Завршава се уградња 
завршног слоја асфалта на путу 
Стари Бановци-Стара Пазова. ОО 
наставио је спровођење активнос-
ти за реализацију избора за савете 
месних заједница, а редовно орга-
низује састанке и планира актив-
ности.

65. бачки петроВац
ПОКЛОН ЗА ВАТРОГАСЦЕ

Поводом Међународног дана 
ватрогасаца, председница Општи-
не Јасна Шпрох обишла је До-
бровољачко ватрогасно друштво 
„Гложан“ и поклонила им шлемове 
и секире. Покрајинска влада доде-
лила је нашој Општини средства за 
израду пројектно-техничке доку-
ментације за канализациону мре-
жу у насељима Бачки Петровац и 
Кулпин. Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална 
питања доделило је средства за 
социјално осигурање. Потписан 
је споразум о сарадњи између Ба-
чког Петровца и ФК „Војводина“. 
Активисти МО Гложан уредили су 
пијацу.

66. СоМбор
ДОБРОВОЉНО ДАВАњЕ 
КРВИ

Црвени крст Сомбор органи-
зовао је акцију добровољног 
давања крви, а градоначелник 
Антонио Ратковић, редовни до-
бровољни давалац, и овај пут 
донирао је крв. У току је прва 
фаза изградње гасовода у Гогама. 
Министар Бранислав Недимовић, 
покрајински секретар Чедомир 
Божић и градоначелник Ратковић 
обишли су газдинство породице 

Вуковић, које је добило субвен-
ције од државе. Ратковић и пред-
седник СГ Зоран Рус разговарали 
су са потпредседником Покрајин-
ске владе Бранком Ћурчићем о 
развоју индустријске зоне, фор-
мирању бизнис инкубатора и 
развоју женског предузетништва. 
Активисти МО Чонопља разго-
варали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“, а активисти 
МО Горња варош 1 уредили су 
простор око Барутане.

67. тргоВиШте
НАЈМОДЕРНИЈА МАшИНА

Средствима из општинског 
буџета, ЈП „Трговиште ИН“ купи-
ло је комбиновану скип машину за 

одржавање путева, санацију реч-
ног корита и заштиту обала.

70. Велика плана
СТИПЕНДИЈЕ ЗА 
190 УчЕНИКА И СТУДЕНАТА

Наставља се вакцинација без 
заказивања у граду и у сеоским 
амбулантама. Потписан је уговор 
о стипендирању 190 ученика и 
студената. Поводом Дана победе 
над фашизмом, положен је венац 
на спомен обележје. Председник 
Општине Игор Матковић и ми-
нистарка Зорана Михајловић пот-
писали су уговор о унапређењу 
енергетске ефикасности у ОШ 
„Надежда Петровић“. Пету годи-
ну заредом, потписан је уговор о 

трансферима у социјалној зашти-
ти са Министарством за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална 
питања. Активисти ОО делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали 
са суграђанима.

71. раШка
БЕСПЛАТНИ ВРТИћ

На иницијативу председника 
Општине Игњата Ракитића, доне-
та је одлука да сва деца имају пра-
во на бесплатни боравак у вртићу. 
Такође, повећана је родитељска 
накнада  и исплаћује се једнократ-
но (30.000 динара за прво дете, 
50.000 динара за друго и 100.000 
динара за треће и свако следеће 
дете).

72. петроВац на 
МлаВи
ПОМОћ У КУћИ И ЛИчНИ 
ПРАТИЛАЦ

Председник Општине Душко 
Нединић потписао је уговор о на-
менским трансферима у области 
социјалне заштите са Министар-
ством за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 
Захваљујући овим средствима, 
настављамо са услугама у области 
социјалне заштите - лични прати-
лац и помоћ у кући, које пружамо 
суграђанима од 2016. године.

73. Шид
СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИх

Активисти свих месних од-
бора уређивали су дечија игра-
лишта, чистили и косили зелене 
површине. Организоване су прве 
Спортске игре младих. Председ-
ник Општине Зоран Семеновић 
потписао је меморандум, у оквиру 
реформе локалних финансија, са 
Швајцарским секретаријатом за 
економске послове. Такође, уру-
чио је уговоре о додели грађевин-
ског материјала за десет избеглич-
ких породица. Обележена је слава 

Града, летњи Свети Никола. Пред-
седник Семеновић посетио је 
Дом здравља и суграђанки Катки 
Балаж, 10.000-ој вакцинисаној у 
нашем граду, поклонио таблет ра-
чунар. Обележавају се вертикална 
и хоризонтална саобраћајна сиг-
нализација.

74. кањижа
ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ 
И ТЕРЕН ЗА БАСКЕТ

У оквиру конкурса Министар-
ства омладине и спорта за подрш-
ку локалној самоуправи у спро-
вођењу омладинске политике, 
нашој Општини додељена су 
средства за изградњу теретане на 
отвореном и терена за баскет у ок-
виру СРЦ „Партизан“.

75. ириг
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Активисти МО Нерадин уре-
дили су простор око амбуланте 
и офарбали дечији мобилијар на 
игралишту, активисти МО Јазак 
уредили су центар села, а акти-
висти МО Врдник уручили пакете 
са намирницама поплављеним до-
маћинствима. Чланови МО Ириг 
очистили су кошаркашки терен, 
означили линије, ојачали табле 
и кошеве, а уредили су и спомен 
обележје стрељаним Ирижани-
ма. Такође, поделили су пакете 
домаћинствима са слабијим при-
мањима.

76. рекоВац
НОВИ МОБИЛИЈАР 
У шКОЛСКОМ ДВОРИшТУ

Постављене су љуљашке, клац-
калице и мали голови у дворишту 
ОШ „Душан Поповић“ у Лепоје-
вићу. Такође, очишћено је корито 
реке Дуленке у Рековцу. У току је 
уређење сеоских и атарских путе-
ва у МЗ Драгово, Беочић, Надрље, 
Сиљевица, Опарић и Белушић.

77. тител
чИшћЕњЕ ПУТА ОД 
шАЈКАшА ДО МОшОРИНА

Активисти МО Шајкаш, на челу 
са председником Општине мр 
Драганом Божићем, учествова-
ли су  у акцији чишћења пута од 
Шајкаша до Мошорина. Очишћен 
је део пута од излаза из Шајкаша 
до Тителског брега, као и околни 
канали. Прикупљени отпад ук-
лоњен је у сарадњи са ДОО „Из-
вор“.

78. лапоВо
ЛОГИСТИчКИ ЦЕНТАР 
„ЛИДЛА”

Компанија „Лидл Србија“ запо-
чела је изградњу логистичког цен-
тра у Лапову. Инвестиција је вред-
на 70 милиона евра и запослиће 

око 250 радника. „Локација уз 
саобраћајницу Е-75, омогућиће 
брзо и ефикасно снабдевање свих 
„Лидлових“ продавница у Србији, 
а компанија је из својих средстава 
финансирала изградњу приступ-
них саобраћајница“, рекао је пред-
седник Општине.

80. ВрбаС
ПРОЛЕћНО УРЕђЕњЕ ГРАДА

На више од 70 локација у граду 
и у пет насеља почела је велика 
акција пролећног уређења. Више 
од 600 грађана, радника јавних 

предузећа и општинских служби, 
Општинског већа и чланова удру-
жења грађана, уклонили су смеће, 
покосили траву и орезали дрвеће.

82. Мајданпек
САНАЦИЈА РЕчНОГ КОРИТА 
И ПУТЕВА

Напредују радови на изградњи 
погона фабрике „Јумко“, чије отва-
рање је најавио председник Алек-
сандар Вучић, приликом вакцина-
ције у Рудној Глави. У овом месту 
гради се и стадион са тартан под-
логом. Започета је санација кори-

та Пека и обнова пута ка Рајковој 
пећини, као и ревитализација пута 
од Клокочевца ка Рудној Глави. 
Спортски савез организује Спорт-
ску сеоску олимпијаду. После ре-
конструкције топлане и преласка 
на нови енергент, очекује се вели-
ка уштеда у општинском буџету. 
У току је санација брда на улазу 
у Доњи Милановац. Наставља се 
вакцинација становништва и орга-
низација превентивних лекарских 
прегледа.

83. коВин
УСПЕх НА ИЗБОРИМА ЗА 
САВЕТЕ МЗ

Ученици ССШ „Васа Пелагић“ 
засадили су цвеће испред општин-
ске зграде. После избора, СНС ће 
сама формирати савете у девет 
од десет месних заједница. У МЗ 
Скореновац, у којој више од 90 
одсто становништва чине грађа-
ни мађарске националности, СНС 
је остварила историјску победу 
-четири од пет места у Савету. 
Бројним манифестацијама обе-
лежена је Недеља Црвеног крс-
та. Председница Општине Сања 
Петровић и народна посланица 
Виолета Оцокољић редовно ор-
ганизују пријем грађана. На месту 
тзв. Титовог парка, који је у међу-
времену урушен, изграђен је нови 
парк и постављени су реквизити. 
Средња стручна школа „Васа Пе-
лагић“ обележила је Дан школе. 
Донета је одлука о бесплатном 
превозу средњошколаца. Учињен 
је први корак у санацији градске 
депоније. АП Војводина додељује 
средства за израду пројектне до-
кументације за пречишћач отпад-
них вода.

84. краљеВо
ПОМОћ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Директори Опште болнице и 
Дома здравља, Зоран Мрвић и Ми-
рјана Крчевинац, уручили су око 
150 захвалница хуманим Краљев-
чанима који су суграђанима по-
могли током борбе са вирусом 
Ковид 19. Поводом огласа за под-
стицање набавке физичке имови-
не пољопривредних газдинстава, 
одржан је састанак са мештани-
ма села гледићког и гружанског 
краја у Чукојевцу. Представници 
Омладине ОО положили су ве-
нац поводом годишњице Битке на 
Паштрику.

85. кула
НАМЕшТАЈ ЗА 
ТРИ ПОРОДИЦЕ

Активисти МО Сивац уредили 
су дечије игралиште, а активисти 
свих МО помагали су најугро-
женијим суграђанима. Чланови 
МО Руски Крстур обезбедили су 
намештај за три породице, а чла-

69. неготин
ОБНОВА ДЕчИЈЕГ ИГРАЛИшТА

63. Сечањ
ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ У шКОЛИ

79. СреМСка МитроВица
ПОКЛОНИ ЗА МАЛИшАНЕ СА КИМ

Постављено је 30 контејне-
ра за одлагање стаклене ам-
балаже. Малишани из школа 
и вртића припремили су 2.600 
пакета за своје вршњаке са Ко-
сова и Метохије. Поводом дана 
победе над фашизмом, положе-
ни су венци на споменик капе-
тану Владимиру Леонтијевичу 

Гушчи и совјетским пилотима. 
одржано је републичко такми-
чење основаца и средњошкола-
ца у атлетици. У организацији 
Канцеларије за младе, одржан 
је 11. Матурантски плес на Тргу 
ћире Милекића. Спортске игре 
младих, и ове године, окупиле 
су велики број учесника.

У Средњој школи „Вук Ка-
раџић“ обновљени су терени 
за тенис, а обишао их је пред-
седник општине Предраг рађе-

новић. отворена је музејска 
поставка у холу дома културе. 
Угоститељима су додељене суб-
венције од 1.350.000 динара.

општина је реконструи-
сала игралиште за децу у 
централном градском парку 
и оплеменила га новим мо-
билијаром. У великој сали Со 

организовано је свечано пот-
писивање уговора са пред-
ставницима удружења чије 
ће пројекте подржати локал-
на самоуправа.

68. ВрШац
УКЛАњАњЕ ДИВЉИх ДЕПОНИЈА

Извршени су обимни радо-
ви на санацији локалних са-
обраћајница. Министарство 
пољопривреде усвојило је 
Стратегију руралног развоја 
Града Вршца - Село Плус. обе-
лежено је 76 година од победе 
над фашизмом у другом свет-
ском рату. Поводом дана Град-
ског музеја, отворена је излож-
ба „Жене у античком риму“. 
Завршава се реконструкција по-
стројења за прераду отпадних 
вода. Презентована је нацио-

нална стратегија помоћи Владе 
Србије за опремање винарија. 
Нова амбасадорка румуније 
Силвиa давидоиу разговарала 
је у Вршцу са градоначелницом 
драганом Митровић. радници 
ЈКП „други октобар“ почели 
су поделу канти за смеће. Ук-
лоњен је велики број дивљих 
депонија и очишћени су канали 
за одвод атмосферских вода. 
На изборима за савете месних 
заједница, кандидати СНС ос-
војили су свих 256 места.

81. бач
ВРхУНСКИ СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТИ

Активисти оо обишли су, 
на васкршње јутро, породице 
са децом и уручили им слатке 
поклоне. Председник општи-
не Стева Панић организовао је 
пријем за чланицу ФК „Тврђа-
ва“ Катарину рајковић (11) и 
њеног тренера Виктора Генића. 
Потписани су уговори о финан-
сирању услуга социјалне заш-
тите које додељује Министар-

ство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 
Министар Бранислав Недимо-
вић и покрајински секретар Че-
домир Божић посетили су Бач. 
На сајту председника републи-
ке, у категорији „Најбоље из 
Србије“, истакнути су и врхун-
ски резултати које годинама 
постижу чланови Клуба дизача 
тегова „Херкулес“ из Бача.
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панораМа
99. београднови ОО донирали су телевизор 

амбуланти у Црвенки. Све донације 
прикупљене су из личних средста-
ва чланова. Захваљујући локалној 
самоуправи, СТШ „Михајло Пупин“ 
добила је модерно опремљену ин-
форматичку учионицу. Председник 
Општине Дамјан Миљанић уручио 
је поклоне медицинским сестрама 
у Ковид амбуланти. Кула је освоји-
ла друго место на такмичењу „Узми 
рачун и победи“, а грађани су иза-
брали да се 20.000 евра усмери на 
реконструкцију вртића у Сивцу. 
Дом здравља богатији  је за аналог-
ни РТГ апарат. Министар Бранислав 
Недимовић обишао је газдинство 
породице Ровчанин.

86. оСечина
РАДОВИ НА ОБИЛАЗНИЦИ

Општина је обележила крсну 
славу, Светог Владику Николаја, 
и годишњицу херојског чина пи-
лота пуковника Миленка Пав-
ловића, који је дао живот током 
НАТО агресије на Србију. Наста-
вљени су радови на обилазници 
и на уређењу локалних путева. 
Набављена је машина таруп за ЈКП 
„Осечина“.

87. ћићеВац
КУП СРБИЈЕ 
У БИЦИКЛИЗМУ

Одржан је Куп Србије у брдском 
бициклизму, подржан од Бицик-
листичког савеза Србије и Бицик-
листичког клуба „Спутњик“ из Ваље-
ва. На такмичењу било је више од 
200 бициклиста из целе Србије и ве-
лики број посетилаца. Од посебног 
значаја била је вожња за најмлађе, 
у којој су ученици основних школа 
промовисали здраве стилове живо-
та. За учеснике биле су обезбеђене 
награде, а за организацију били су 
задужени чланови СНС, на челу са 
председницом Општине.

88. књажеВац
РАЗГОВОР СА чЛАНОВИМА 
САВЕТА МЗ

Милан Ђокић, председник 
Општине и председник ОО, орга-
низовао је пријем чланова Савета 
месних заједница, а разговарало 
се о инвестицијама, инфраструк-
турним радовима, комуналном оп-
ремању... На изборима за Савете 
месних заједница, од 73 савета, у 
70 су сви чланови кандидати које 
је подржала СНС.

89. пландиШте
ДОБРОВОЉНО ДАВАњЕ 
КРВИ

Акцији добровољног давања 
крви, одазвао се велики број чла-
нова ОО, на челу са председником 
Јованом Репцом. Под покрови-
тељством Општине, одржан је 13. 
Банатски ликовни салон. Пред-

седник Репац уручио је уговоре 
о стипендирању најбољих студе-
ната. Настављено је постављање 
јавне расвете, пошумљавање и 
уклањање дивљих депонија. Обе-
лежена је Недеља Црвеног крста.

91. СВилајнац
НОВЕ СТРАНАчКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

ОО СНС Свилајнац налази се 
на новој адреси, у центру града, 
на Тргу Маре Ресавкиње. Сви су-
грађани су добродошли да пру-
жимо информације  и саслушамо 
идеје за бољу будућност Свилајн-
ца. Седници Главног одбора СНС 
присуствовало је и тројно повере-
ништво - Татјана Лаловић, Ненад 
Стојковић и Драган Маринковић. 
Наш ОО посетио је Зоран Ђорђе-
вић, члан Председништва СНС, и 
разговарао са чланством.

92. горњи 
МиланоВац
РАСПОДЕЛА НЕУТРОшЕНИх 
СРЕДСТАВА

Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
и ове године обезбедило је фи-
нансирање услуге личног прати-
оца и помоћи у кући. Министар 
Бранислав Недимовић посетио је 
компанију „Swisslion“. Председник 
Општине Дејан Ковачевић оби-

шао је радове на реконструкцији 
објекта намењеног деци и млади-
ма са сметњама у развоју. Такође, 
угостио је екипу Радоша Бајића, 
која снима филмски пројекат „Хе-
роји Халијарда“ у Прањанима. 
Ребалансом буџета неутрошена 
средства из претходних година 
расподељена су за боље функцио-
нисање основних школа, предш-
колске установе, реконструкцију 
улица, изградњу пешачке стазе.

94. кнић
ЗАЈЕДНИчКИ ПРОТИВ 
КАТАСТРОФА

Осамнаест градова и општина 
из слива Западне Мораве, који 
су посебно изложени ризику од 
поплава, земљотреса и клизишта, 
ујединилио се како би заједнички 
деловали против катастрофа. Спо-
разум о међуопштинској сарадњи, 
у Врњачкој Бањи, у име Општине 
Кнић, потписао је председник 
Срећко Илић. Локалне самоуправе 
из слива Западне Мораве уједно су 
формирале и заједничку службу за 
послове цивилне заштите која ће 
координирати мерама превенције 
и системом раног упозоравања и 
реаговања на територији целог 
слива, на којој живи око 800.000 
грађана. Потписивање Споразума 
и формирање заједничке службе 
за послове цивилне заштите подр-
жали су Делегација ЕУ у Србији, 

МУП, Министарство државне уп-
раве и локалне самоуправе, Ми-
нистарство за европске интегра-
ције, Канцеларија за управљање 
јавним улагањима и Програм УН 
за развој у Србији. 

95. алибунар
ПОКЛОНИ ЗА КОМшИЈЕ

Чланови ОО, на челу са Зораном 
Братић, обрадовали су вишечлане 
породице лошијег материјалног 
стања поклонима пред Васкрс. 
Одржана је прва спортско-ту-
ристичка манифестација „Fox trail“ 
у Девојачком Бунару. Активисти 
МО Николинци посадили су цвеће 
испред зграде Месне заједнице, а 
активисти МО Банатски Карловац-
Девојачки Бунар уредили су центар 
Девојачког Бунара. У току су радови 
на крову вртића у Владимировцу.

96. зајечар
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Градоначелник Бошко Ничић оби-
шао је завршне радове у Улици 
Ивана Милутиновића која је, поред 
нове водоводне и канализационе 
мреже, коловоза и тротоара од 
бехатон плоча, добила и проти-
впожарне хидранте и нову јавну 
расвету. У току је и припрема за 
уређење Улице Саве Ковачевића 
и наставак радова у Улици Пав-
ла Илића - Вељка. Реализован је 
пројекат „Отворена врата иза за-
творених врата“. Министарство за 
рад, борачка и социјална питања 
помоћи ће Центар за социјални рад 
са 7.500.000 динара, а средства ће 
бити искоришћена за рад геронто-
домаћица, решавање социјалних 
проблема и опремање Центра.

97. Сокобања
ПОМОћ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Одржане су Спортске игре мла-
дих, највећа спортска манифеста-
ција за децу и омладину на овим 
просторима. У Сокобањи је започ-
ела летња кампања Туристичке ор-
ганизације Србије „Бирамо Србију“. 
Општина је определила средства 
за директна давања у пољопривре-
ди, а тим поводом потписано је 12 
уговора са носиоцима газдинстава 
из области говедарства, овчарства, 
свињарства,козарства, пчеларства 
и воћарства.

98. Врање
ПАКЕТ ЗА УГРОЖЕНУ 
ПОРОДИЦУ

Активисти Уније младих дели-
ли су „СНС Информатор“ и раз-
говарали са грађанима. Активи-
сти Савета за социјална питања, 
заједно са председником МЗ Вла-
се, обишли су социјално угрожену 
породицу и донирали пакет хране, 
обезбеђен из личних средстава.

90. лозница
ОНЛАЈН ДИСКУСИЈА МЛАДИх
Поводом Свет-

ског дана теле-
комуникација и 
и н ф о р м а ц и о н о г 
друштва, Савет за 
омладину органи-
зовао је онлајн дис-
кусију о предности-
ма и опасностима 
употребе телеко-
муникационих тех-
нологија. Такође, 
чланови Савета за 
омладину делили 
су страначки про-
мотивни материјал.

93. љиг
БЕСПЛАТНИ УџБЕНИЦИ ЗА ПРВАКЕ
Наши активисти разговара-

ли су са суграђанима и делили 
васкршња јаја и честитке. одр-
жана је презентација у оквиру 
кампање безбедности пешака, 
а представници општинског 
руководства делили су промо-
тивни материјал суграђанима. 
Председник општине драган 
Лазаревић потписао је уговор 
са Министарством рударства и 
енергетике за унапређење енер-

гетске ефикасности општинске 
зграде. Такође, обишао је радо-
ве на санацији базена. Кабинет 
министра за развој недовољно 
развијених општина финансира 
реконструкцију котларнице, а 
Министарство грађевинарства 
- израду Просторног плана. Сви 
ученици првог разреда добиће 
бесплатне уџбенике. Активисти 
оо делили су „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима.

ОБЕЛЕЖЕН МЕђУНАРОДНИ

ДАН МЕДИЦИНСКИх СЕСТАРА

омладина Го СНС Београд, 
поводом Међународног дана 
медицинских сестара, уручила 
је мали знак пажње медицин-
ским радницима, на вакци-
налном пункту на Сајму, који 

је обезбеђен из личних сред-
става. ова акција је имала за 
циљ да покаже захвалност за 
њихову борбу против Корона 
вируса и за даноноћну бригу о 
пацијентима.

102. барајеВо
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИМА

Активисти ОО организовали 
су штандове на неколико лока-
ција и разговарали са суграђа-
нима, а у сусрет најрадоснијем 
хришћанском празнику, делили 
васкршња јаја. Председник ГО 
Барајево Слободан Бата Адамо-
вић обишао је мобилни пункт 

за вакцинацију и у разговору са 
грађанима, истакао неопходност 
колективне имунизације. У Ар-
најеву су положени венци у знак 
сећања на припадника Војске СР 
Југославије, Петра Маснеца, који 
је погинуо у НАТО агресији 1999. 
године.

100. зВездара
УРЕђЕњЕ ПАРКОВА

Почело је уређење Петог 
паркића, озелењавање пијач-
ног простора и реконструкција 
улица Витезова Карађорђе-
ве звезде и љубице Луковић. 
реконструисани су највећи 
спортски терени у Миријеву, 
као и теретана на отвореном 
на Стојчином брду. Го Звезда-
ра уклонила је нелегалну де-
понију у Пиранделовој улици. 
Подељено је 265 ауто-седишта 
за најмлађе. У оШ „деспот Сте-

фан Лазаревић”, уведен је нови 
систем за видео-надзор, са 16 
камера и дигиталним видеос-
нимачем. Настављена је акција 
„За лепшу и чистију Звездару“. 
Наши активисти уредили су зе-
лене површине у улицама Вла-
дисава Бајчевића, раблеовој и 
Михаила Булгакова. У паркови-
ма у Учитељском насељу и Бу-
бамара код Вуковог споменика, 
покосили су траву и очистили 
смеће.

101. гроцка
ПОКЛОН ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ
Почели су са радом е-Шалтери у Ка-

луђерици, а започела је и друга фаза 
уређења корита потока Језерац у Ум-
чарима. Заменик градоначелника Горан 
Весић обишао је радове на изградњи 
водоводне мреже у Ритопеку и мобилни 
пункт за вакцинацију. Центар за култу-
ру добитник је признања „Музеј за 10“. 

Положени су венци на спомен обележје 
у Малом Пожаревцу, месту где је не-
мачки окупатор стрељао 129 родољу-
ба. Координатор ОО Дејан Влашковић 
обишао је вакциналне пунктове у Ка-
луђерици, Винчи и Бегаљици, и уручио 
особљу колаче, воду и сокове, које је 
обезбедио из личних средстава.

103. зеМун
ПОМОћ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАђАНЕ
У организацији оо, 

а поводом Васкрса, 
на неколико пункто-
ва традиционално су 
дељена фарбана јаја. 
Активисти оо очис-
тили су парк на Горњој 
вароши и старијим су-
грађанима у Алтини 
донирали пакете са 
намирницама. Такође, 
одазвали су се акцији 
Завода за трансфузију 
крви, а донирали су 
и пластичне чепове 
Удружењу за цере-
бралну парализу. Го 
Земун, по други пут, а 
у сарадњи са компанијом „Ко-
ка-кола“, донирала је сокове и 
воду здравственим установама 
у Ковид систему. У Првомајској 
улици постављен је рецикло-
мат за пластичне и стаклене 
флаше, ПЕТ амбалажу и лимен-
ке. У више наврата организова-
на је вакцинација у аутобусу за 

вакцинацију. Уклањају се ди-
вље депоније, уређују се и перу 
улице. У плану је изградња 
дневног боравка за децу и ом-
ладину са сметњама у развоју. 
У току је реконструкција водо-
водне мреже у Златиборској 
улици, а 48 породица из на-
сеља Економија биће прикљу-
чено на регуларни водовод.

разгоВор Са грађаниМа
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113. лазареВац
У КОМУНИКАЦИЈИ СА 
ГРАђАНИМА

Обележен је Међународни дан бабица, 
које смо посетили у новом породилишту 
у Лазаревцу и малим знаком пажње уве-
личали њихов дан. Председник ГО Ла-
заревац Бојан Стевић, са директорима 
ЈП „Топлификација“ Вукашином Јање-
вићем и ЈKП „Лазаревац“ Александром 
Ракићем, обишао је МЗ Петка и Момчило 
Павловић, и разговарао са грађанима о 
проблемима канализационе и топлифи-
кационе мреже. Завршава се поплоча-
вање улица Хиландарске и Доситеја Об-
радовића, а приводе се крају и радови на 
Тргу испод Рударске чесме. Асфалтиран 
је пут кроз Маринац у МЗ Дудовица. Ор-
ганизовани су разговори са мештанима у 
свим МО.

104. ВождоВац
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
БРАћЕ ЈЕРКОВИћ
Почела је реконструк-

ција Улице Браће Јер-
ковић, од Дарвинове до 
Јована Бјелића. Ово је 
прва фаза затварања, а 
друга предвиђа наставак 
до Улице Пива Kарама-
тијевића. У сарадњи са 
Канцеларијом за младе, 
НСЗ је први пут у Београ-
ду организовала презен-
тацију програма за младе 
људе који су у потрази за 
стручним усавршавањем. 
Такође, одржана је и пре-
зентација програма НСЗ 
којој су присуствовали 
послодавци и привредници. Акти-
висти МО Зуце очистили су зеле-

не површине око Месне заједнице 
и дечијег парка, а активисти ОО 
разговарали су са грађанима.

107. ноВи београд
УВЕК СА ГРАђАНИМА

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима на најпрометнијим 
локацијама, а грађани су иско-
ристили прилику да се инфор-
мишу о акцијама ОО и да поста-
ве питања у вези са решавањем 
комуналних и личних проблема. 

МО Фонтана, Царина, Блок 37, 
Блок 38, Студентски град, Пу-
пин и Павиљони организовали 
су пријеме грађана, са којима су 
разговарали народна посланица 
Соња Влаховић и члан Већа Вла-
димир Обрадовић.

105. ракоВица
УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРшИНА

У току је регулација Кијев-
ског потока и асфалтирање 
Вишевачке улице, а следи и 
асфалтирање улица Миле ди-
мић, Краљице Јелене и Стева-
на Луковића. отворен је нови 
парк у Улици првобораца у 
Кнежевцу, а ради се велики 
парк у Улици Канарево брдо. 
реконструисана је стаза у Чај-
ничкој улици и постављена је 
ограда у парку у Пролетерској 
улици у Кијеву. Комплетно је 
завршена обнова и набавка 
намештаја за вртић „Чаробна 

шума“. Почело је обележавање 
трасе нове канализационе 
мреже у насељу Миљаковац 
3. раковица је пета општина у 
Србији по броју вакцинисаних 
грађана. Покренут је кол-цен-
тар за позивање младих на 
вакцинацију. Аутобус за вак-
цинацију био је постављен на 
паркингу тржног центра „Биг“. 
организовано је уређење дво-
ришта оШ „Владимир роло-
вић“, а широм раковице уређе-
но је више десетина јавних 
површина.

106. МладеноВац
БРИГА О ПЕНЗИОНЕРИМА

Представници оо ор-
ганизовали су дружење са 
старијим комшијама у пар-
ку Спортско-рекреационог 
центра „љубомир Ивановић 
Геџа“ и разговор са грађа-
нима о проблемима и ак-
туелним пројектима. дом 

здравља организовао је вак-
цинални пункт у предузећу 
„Гранд-БТ“. Представници 
Комисије за безбедност 
саобраћаја, у сарадњи са 
саобраћајном полицијом, 
поделили су возачима про-
тивпожарне апарате.

108. палилула
ПОДЕЛА ДЕчИЈИх КОЛИЦА
Подељено је 30 дечијих колица 

родитељима новорођених беба. 
На иницијативу грађана, комплет-
но је реконструисано дечије игра-
лиште и уређене су зелене повр-
шине у Улици 12. октобра у Борчи. 
У ОШ „Стеван Сремац“ започело 
је постављање новог осветљења. 
Завршен је тротоар у Улици Сте-
вана Дукића и започета је рекон-
струкција Улице Пере Ћетковића. 

Мобилни аутобус за вакцинацију 
био је постављен у Борчи испред 
тржног центра „Stop Shop“. Ак-
тивисти ОО делили су васкршње 
поклоне и „СНС Информатор“ 
суграђанима у Борчи, Крњачи и 
Карабурми, а најмлађи Палилул-
ци обрадовали су се слаткишима 
и корпицама. Одржан је састанак 
са члановима на тему комуналних 
проблема у Крњачи и Котежу.

109. Врачар
АУТО-СЕДИшТА ЗА НАЈМЛАђЕ

реализован је пројекат „Брзином до звезда“. Го Врачар даровала је 
најмлађим Врачарцима 70 ауто-седишта. Такође, општина, у сарадњи 
са Фондом Го Врачар, обезбедила је пакетиће за новорођене бебе.

110. СаВСки Венац
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

109. чукарица
МУЗЕЈ ЖАРКОВА И чУКАРИЦЕ

Го Савски венац, 
у сарадњи са ЈКП 
„Градска чистоћа“, 
организовала је ху-
манитарну акцију 
„рециклирај за жи-
вот“. Еко патрола 
уредила је више јав-
них површина, поко-
сила траву, однела 
отпад и уклонила 
мање депоније. На 
иницијативу грађа-
на, у оквиру акције 
„За зеленији Савски 
венац“, уређене су 
површине између 
улица Светозара радића и Цр-
ногорске, испред Манакове 
куће у Гаврила Принципа и из-
над Сењачке пијаце. отпочело 
је уређење фасада. Постављене 
су четири врсте клупа на Сав-
ском тргу. општина традицио-
нално организује такмичење за 
најлепше зелене површине. У 
сарадњи са Секретаријатом за 
саобраћај, реализује се пројекат 
„Безбедан школарац“. Заврше-
ни су радови на текућем одржа-

вању оШ „Ђуро Салај“. одржа-
ни су „дани игре“ у Кући Краља 
Петра, као и пријем грађана код 
председника општине. општи-
на, у сарадњи са Савезом вина-
ра и виноградара, учествовала 
је у манифестацији „Велико 
оцењивање вина Србије“. Наши 
активисти помогли су комши-
ницама са дедиња да уреде 
простор испред зграде. Сваког 
викенда на штандовима разго-
варамо са грађанима.

Го Чукарица подржала је 
иницијативу грађана Жаркова 
да се стара школа адаптира и 
претвори у Музеј Жаркова и 
Чукарице. Приведени су крају 
радови у Лукићевој улици у 
Сремчици и у делу Трговачке 
у Жаркову, а пoчела је ком-
плетна реконструкција Улице 
радних акција у Железнику. У 
Липарској улици у Сремчици, 
постављен је завршни слој ас-
фалта. Изградњом тротоара у 

Улици Стевана Филиповића, 
биће решен проблем безбедног 
кретања пешака и изливања 
воде дуж коловоза. Активисти 
оо честитали су суграђанима 
Васкрс на штандовима на више 
локација, делили офарбана 
јаја и чоколадна изненађења 
за најмлађе. Активисти Мо 
рушањ уредили су зелене по-
вршине код Парохијског дома, 
окретнице аутобуса и старог 
гробља.

112. Стари град
ЕЛЕКТРИчНИ БИЦИКЛИ ЗА ВОЛОНТЕРЕ
Нова верзија апликације 

„Паркинг сервис“ пуштена је у 
рад. Грађани Старог града, који 
су корисници повлашћене кар-
те за паркирање, од сада у апли-
кацији добијају обавештење 
о истеку претплате, а могу и 
онлајн да плате и продуже ва-
жење станарске паркинг карте. 
Такође, на иницијативу општи-
не почиње уградња још 2.000 
паркинг сензора. Волонтерски 

сервис успешно функционише 
и броји 150 активних волонте-
ра, који су донирали више од 
4.800 волонтерских сати, пру-
жајући подршку суграђанима у 
процесу вакцинације, због чега 
је општина донирала пет елек-
тричних бицикала волонтери-
ма да им олакша рад и обилазак 
старијих суграђана. отворена 
је изложба победничких радо-
ва за пројекат „линијски парк“.

115. Сопот
АСФАЛТИРАњЕ УЛИЦА

114. Сурчин
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГОВА

Започета је реконструкција тргова у насељима Добановци и Ја-
ково. У сарадњи са Градским заводом за јавно здравље, ГО Сурчин 
и ДЗ организовали су мобилни пункт-аутобус за вакцинацију. Акти-
висти ОО активно су пружали помоћ на пунктовима за вакцинацију. 
Омладина ОО, у оквиру обележавања Међународног дана меди-
цинских сестара, уручила је поклоне медицинском особљу, које су 
омладинци обезбедили из сопствених средстава. Чланови МО Сур-
чин и Петровчић уредили су аутобуска стајалишта, док су активисти 
МО Бољевци посадили цвеће и уредили зелене површине.

111. обреноВац
ГРАђЕВИНСКИ 
РАДОВИ У ПУНОМ ЈЕКУ

Почиње реконструкција де-
онице пута Београд-Обреновац, 
од силаска са ауто-пута „Милош 
Велики“ ка Обреновцу. Припре-
ма се асфалтирање саобраћај-
нице Вински пут. У присуству 
представника Града Београда и 
ГО Обреновац, директора „RC 
Europe” Михаела Августина и ам-
басадора Чешке Томаша Кухта, 
свечано је отворен нови тржни 
центар у Обреновцу. У току је 
едукација деце предшколског уз-
раста о понашању у саобраћају. 
Екипа ДЗ Обреновац спровела је 
вакцинацију на терену ФК Дубоко 
из Мале Моштанице.

Чланови ОО, уочи Васкр-
са, делили су офарбана јаја и 
дружили се са суграђанима. 
Омладина је пружала помоћ 
на пунктовима за вакцинацију 

у свим МЗ. Настављено је  ас-
фалтирање улица и санација 
путева. У току је припрема за 
асфалтирање Улице Ђуре Ма-
ринковића у МЗ Сибница.

радоСЛаВ МарјаноВић на изЛожби радоВа за ПројЕКат 
„ЛинијСКи ПарК“
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