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Председник Александар Ву-
чић изразио је уверење да 

ће до почетка септембра бити 
усвојене нове мере за даљи под-
стицај рађања. Реч је о три про-
мене: увећање новчаних накнада 
за труднице и породиље, реша-
вање законских потешкоћа које 
се тичу зарада трудница и поро-
диља и упрошћавање бирократ-
ских процедура за вантелесну 
оплодњу.

Подстицање рађања и ната-
литета, према његовим речима, 
један је од националних прио-
ритета због чега је и најављена 
могућност исплате 5.000 евра за 
свако новорођено дете, у смислу 
свеукупне подршке рађању, као и 
због тога да се финансијски осло-
боде градови који сада издвајају 
средства за ту подршку.

„Оваквим мерама подстакли 
бисмо мајке да раније рађају 
прво дете, нарочито у сиромаш-
нијим крајевима. Србија губи 
целу једну генерацију у односу 
на поједине земље. Код нас је 
просечна старост 46 година, а у 
Турској 26 или 27 година“, пору-
чио је председник Вучић.

5.000 ЕВРА 
ЗА СВАКО 

НОВОРОЂЕНчЕ

пОСЕТА СРпСКЕ ДЕЦЕ 
ИЗ ХРВАТСКЕ и БиХ УчИТЕ ћИРИЛИЦУ, пОшТУЈТЕ КОМшИЈЕ

Стопа раста бруто 
друштвеног про-
извода Србије за 

други квартал 2021. го-
дине износи 13,4 одсто. 
Неке европске државе, 
чија се економија ба-
зира на туризму, у том 
кварталу имаће већу 
стопу раста од наше 
земље, али у глобалу 
неће. Србија је прошле 
године имала раст од 
минус један, ове го-
дине плус седам, тако 
да када саберете ову и 
прошлу годину добије-
те раст од шест одсто, 

што неће имати нико у 
Европи, а верујем и да 
ћемо само у овој годи-
ни бити међу прве три 
земље у Европи по сто-
пи раста.

Овим речима обратио 
се грађанима председ-
ник Србије Александар 
Вучић и поручио да, зах-
ваљујући расту који до-
носи веће плате и пен-
зије, има добре вести за 
све становнике.

„До 22. септембра 
исплаћујемо 50 евра 
пензионерима, седином 
новембра исплаћујемо 

30 евра свим пунолет-
ним грађанима Србије, 
а пре Светог Николе још 
20 евра пензионерима. 
Почетком септембра 
идемо у припреме за ус-
вајање новог буџета за 
2022. годину. Желим да 
обевестим грађане Ср-
бије, наше пензионере, 
оне који су увек били 
уз државу и разумели 
све наше мере, да ћемо 
у фебруару, најкасније 
почетком марта, упла-
тити велики износ сва-
ком пензионеру - 20.000 
динара. За тај новац није 
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потребно пријављивање, 
нити било шта друго. То ће 
бити поклон државе њима, 
поред свега што добијају у 
септембру, новембру и де-
цембру. Поред тога, усле-
диће и значајно повећање 
пензија, веће од пет одсто, 
а верујем да ћемо моћи и 

следеће године, у другој 
половини године, да дода-
мо још новца за пензионере. 
Желимо да им се одужимо 
за тежак период кроз који 
су пролазили и за то што су 
разумели своју државу“, по-
ручио је председник Вучић.

Према његовим речима, 

идеја је да се 
минимална за-
рада, у договору 
са послодавци-
ма, повећа и да 
буће виша од 
35.000 динара, 
да 300 евра буде 
најмање што 
радник у Србији 
може да заради. 
„Да ли је то до-
вољно, није, али 
је много више од 
150 евра, коли-
ко је минималац 
био до пре само 
неколико годи-
на. Почетком 
године достићи 
ћемо и да нам 

просечна плата буде 613 
евра, а верујемо да ће бити 
и већа, јер ће доћи до по-
већања плата и у јавном и 
у приватном сектору. То 
су добре и важне вести за 
грађане Србије“, поручио је 
председник Вучић.

омаћин српској 
деци из Федера-
ције БиХ и Хрват-

ске, која у склопу Летњег 
кампа бораве у Србији, 
био је председник Ср-
бије Александар Вучић, 
који им је поручио да 
уче ћирилицу, поштују 
своје комшије, да се воле 
међусобно, али да увек 
чувају своје српско име 
и презиме, додајући да 
ће им држава помагати 
колико може.

Председник се у вили 
„Мир“ дружио са децом 
која су дошла из Уздоља, 
Вира, Kуле Атлагића, Ис-
лама Грчког, Радучића, 
Нунића, Задра, Бриби-
ра, Ђеврсака, Ридана, 
Оџака, Босанског Гра-
хова, Дрвара, Босанског 
Петровца и Гламоча, 
њих 44 - 18 из Хрватске 
и 26 из Федерације БиХ.

Вучић је рекао да му је 
драго што су деца имала 
прилику да посете Нови 
Сад и фрушкогорске ма-
настире, а пренео је да 
су му сви рекли да им се 
највише свидео Београд. 
Упитао је децу да ли им се 
свидео више Храм Светог 
Саве или Kалемегдански 
луна парк и Зоолошки 
врт, додајући да се ста-
ријима свидео Храм, а 
младима Kалемегдан.

Говорећи о местима 
порекла деце која су у 
посети, приметио је да 
је Грахово толико исп-
ражњено да се баш му-
чио последњи пут када 
је био тамо.

„Дрвару смо доста по-
могли, гледаћемо сада 
и Грахову мало више 
да помогнемо, али и 
Петровцу“, додао је он.

„Молим вас да волите 

Србију и Београд, места 
где живите, а ми ћемо 
да гледамо да помог-
немо колико можемо да 
бар понекад улепшамо 
ваше детињство“, рекао 
је Вучић и обећао деци 
да ће настојати, неком 
другом приликом, да 
организује и сусрет са 
српским репрезента-
тивцима.

Доротеа Дрча из За-
дра захвалила се пред-
седнику Вучићу на гос-
топримству.

„Хвала вам што Србија 
памти и зна и хоће и може 
да помогне браћу где ход 
живели. Хвала што сте 
нас угостили у Београду, 
нашој престоници и што 
нам је Србија пружила пет 
незаборавних дана. Нада-
мо се да ћемо моћи и ми 
вас братски да угостимо“, 
навела је девојчица.

Д

Пренела је и да позиција 
српске заједнице у Хрватској 
није за пример, али и пору-
чила да можемо да будемо 
сигурни да они нису ти који 
ће спуштати главу и скривати 
свој идентитет, већ да ће бити 
достојни потомци својих пре-
дака. На гостопримству су се 
захвалили и малишани из Фе-
дерације БиХ, на могућности 

да посете Србију, рекавши да 
су донели своје срце и позив 
председнику да посети њи-
хова села, у којима би га радо 
дочекали.

Деца су од председника 
Србије добила на поклон па-
кетиће са играчкама и слат-
кишима, а они су њему пок-
лонили макету манастира 
Лазарица из Далматинског 

Kосова, преневши му да тамо 
живи 391 српско дете. Такође, 
добио је и макету камене куће 
са маслинама, карактеристич-
ну за тај крај, уз напомену да 
су и Срби из Далмације чврс-
ти као камен и вечни као мас-
лина, на шта је председник 
узвратио: „Нема јачих Срба 
од Kрајишника“.

Летњи камп организовао 

је Фонд за избегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима 
у региону, а млади су од 5. 
јула боравили у Новом Саду 
и Београду. Током кампа деца 
су имала прилику да посете 
бројне институције и обиђу 
музеје, споменике културе и 
туристичке атракције, да саз-
нају више о својој историји и 
култури.

Председник АлексАндАр Вучић био је домАћин срПској деци из ХрВАтске и биХ којА су, у окВиру летњег кАмПА, борАВилА у беогрАду
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У ЖИЖИ

„Проширење би требало да буде најваж-
нији пројекат Европске уније, а Србија је 
централна земља Западног Балкана без 
које тај регион не може да постане део 
Уније“, изјавио је премијер Мађарске Вик-
тор Орбан у Београду, након састанка са 
председником Србије Александром Ву-
чићем.

Орбан је посетио Србију након што је 
изнео своје предлоге како ојачати Европ-
ску унију и у последњој тачки документа 
навео да Србија мора да постане део ЕУ. 

Председник Србије Александар Вучић 
разговарао је о наставку међустранач-

ког дијалога са посредницима Европског 
парламента - Тањом Фајон, Владимиром 
Билчиком и бившим послаником Кнутом 
Флекенштајном, који су досадашњи дија-
лог оценили као веома конструктиван и 
обавестили га о будућим корацима.

Председник је истакао да су рационални 
и прагматични предлози, који би унапре-
дили изборне услове, добродошли и да 
суштина разговора јесте да се чују сугестије 
свих страна, без условљавања, како би се на 
адекватан и конструктиван начин створила 
атмосфера поверења уз озбиљан и одгово-
ран приступ свих политичких актера.

ЕВРОпАРЛАМЕНТАРЦИ: ДИЈАЛОГ ЈЕ ВЕОМА КОНСТРУКТИВАН

Мађарски премијер је на конференцији 
за медије, након састанка са председни-
ком Србије, поручио да званични Брисел 
треба да схвати да је проширење добро 
и за земље које теже уласку у Унију и за 
државе ЕУ.

„Недвосмислено подржавам чланство 
Србије у ЕУ, јер иза ње стоји читав Запад-
ни Балкан. Док не буде интегрисана Ср-
бија, Западни Балкан неће бити интегри-
сан. Србија је кључна земља и ЕУ то треба 
да схвати“, рекао је премијер Орбан.

Према његовим речима, без нове 
енергије коју доноси проширење, Европ-
ска унија ће постати нестабилан простор 
којем прети стагнација, па чак и распад.

„Проширење би требало да буде 
најважнији пројекат Европске уније. Он 
не треба да се одлаже, већ да се убрза. 
Ако говоримо језиком бројки, данас ЕУ 
има много већи интерес за чланство Ср-
бије у Унији него Србија за чланство у 
ЕУ“, рекао је Орбан.

Председник Вучић захвалио се пре-

мијеру Орбану и Влади Мађарске на 
подршци коју пружају Србији на путу 
евроинтеграција.

„Мало је таквих пријатеља, гледаће-
мо да то пријатељство чувамо. Србија 
верује у европску будућност, али ће 
повећавати и сарадњу са Мађарском и 
са земљама Вишеградске групе. Хвала 
Мађарској за смиривање тензија у реги-
ону. Сви у региону доживљавају вас као 
стабилизујући фактор“, рекао је пред-
седник Вучић.

Током састанка мађарске и српске де-
легације, разговарало се и о заједничким 
инфраструктурним пројектима. Међу 
најзначајнијим је реконструкција пруге 
Београд - Будимпешта, које се реализује 
посредством кинеског кредита за фи-
нансирање. Према речима председника 
Србије, Мађарска је данас пети трговин-
ски партнер Србији.

„За неколико година успели смо зна-
чајно да повећамо трговинску размену 
између две земље. У 2020. имали смо го-
тово две милијарде трговинске размене. 
Очекујемо да то пређемо ове године“, 
рекао је председник Вучић и конста-
товао да никада нису били тако добри 
међуетнички односи између српске и 
мађарске етничке заједнице у Војводини 
као данас.

Уочи конференције за новинаре, пред-
седник Србије уручио је шефу мађарс-
ке дипломатије Петеру Сијарту Орден 
српске заставе првог степена за учвр-
шћивање односа Србије и Мађарске.

пРЕМИЈЕР МАЂАРСКЕ ВИКТОР ОРБАН, пОСЛЕ РАЗГОВОРА СА пРЕДСЕДНИКОМ 
АЛЕКСАНДРОМ ВУчИћЕМ У БЕОГРАДУ, пОРУчИО:

СРБИЈА КљУчНА ЗЕМљА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈУ 
ЦЕЛОГ ЗАпАДНОГ БАЛКАНА

Председник ВлАде мАђАрске Виктор орбАн и Председник србије АлексАндАр Вучићорден срПске зАстАВе ПрВог стеПенА зА шефА 
мАђАрске диПломАтије ПетерА сијАртА

Председник Србије Александар Вучић 
и премијери Северне Македоније и 

Албаније, Зоран Заев и Еди Рама, пот-
писали су на Регионалном економском у 
Скопљу три докумета која ће олакшати 
трговину у региону и омогућити једин-
ствено тржиште рада, али и међусобну 
помоћ у ванредним ситауцијама.

Лидери три земље потписали су, у 
оквиру иницијативе „Отворени Балкан” 
(некадашњи Мини Шенген), Меморан-
дум о разумевању и сарадњи на олак-
шању увоза, извоза и кретања робе на 
Западном Балкану, Меморандум о разу-
мевању о сарадњи у вези са слободним 
приступом тржишту рада на Западном 
Балкану и Споразум о сарадњи у зашти-
ти од катастрофа на Западном Балкану.

„Ово што радимо у Скопљу, Тирани 
у Београду су велике ствари. Ако ус-
пемо, биће то огроман успех, а ако не 
успемо - бар ће остати да је неко поку-
шао. У наредних годину, две најкасније, 
хоћемо да направимо да кроз наше три 
земље можемо да пролазимо без гра-
ница, да камиони који возе из Скопља 
до Београда или Тиране прођу без заус-
тављања, без да их ико ишта пита, док 
ће други морати мало да се зауставе“, 
рекао је председник Вучић.

„Када смо кретали са овом иниција-
тивом, свој тројици учинило се да је 
то нешто добро, што мења ствари на 
Балкану. Решили смо да од погледа у 
прошлост, главу окренемо ка будућ-
ности“, поручио је председник Вучић и 
нагласио да је највише фирми дошло на 
Регионални економски форум из Србије 
- 217, што показује колики је интерес 
наше државе за сарадњу у региону.

„Отвара нам се безброј могућности. 
Наше три земље завршиће годину са 
укупно 76 милијарди евра укупног БДП-
а. То је мање од Словачке. А можемо да 

их престигнемо за пет, шест година и 
потпуно променимо однос снага. Мо-
жемо да будемо машинерија раста овог 
дела Европе“, поручуо је председник 
Вучић и истакао да ће све три земље 
дати све од себе, како би се превазишле 
слабости администрација.

„Ако то будемо у стању, 1. јануара 
2023. године нећемо имати границе из-
међу наших земаља. Имамо их, али нема 
граница за наше грађане. Идете од Бео-
града до Тиране и нико вас нигде не за-
уставља, и обрнуто, а тиме повећавамо 
сигурност наших грађана“, истакао је 
председник Вучић.

„Разговарали смо са представницима 
српске, македонске и албанске привредне 
коморе, кренућемо у конкретне иниција-
тиве за пружање погодности за грађане 
- попуст на возне карте, друмарине, а ако 
нам то из неког разлога не буду дали из 
Европе, наћи ћемо други начин. Причаће-
мо о попустима у ресторанима, хотелима 
и свуда ћемо наћи могућност да ако сте 
из једне од ове три земље, имате попуст, 
и људи ће моћи да осете зашто је то до-
бро“, објаснио је Вучић.

Премијер Северне Македоније Зо-
ран Заев рекао је да почиње нова ера 
сарадње у региону. Како је додао, оно 
што градимо јесте резултат европских 
вредности, јер се ту налазе све четири 
слободе ЕУ - кретање добара, инфра-
структуре, 24 сата рада свих служби и 
проширење свих коридора.

Премијер Албаније Еди Рама истакао 
је да је ова иницијатива потребна, не 
само за наше три земље, већ и за све 
земље у региону. „Ово није иницијати-
ва Албаније, Србије и Северне Македо-
није, треба да нам се придружи ко год 
жели, ово је добро за све, не само за нас. 
Немамо тај луксуз да губимо време, из-
губили смо векове“, закључио је Рама.

ИНИЦИЈАТИВА „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“

ОД 2023. БЕЗ ГРАНИЦА ЗА 
ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ, СЕВЕРНЕ 
МАКЕДОНИЈЕ И АЛБАНИЈЕ

Билчик је рекао да ће европарламен-
тарци дати свој пуни допринос успеху 
дијалога и да су спремни да буду укљу-
чени колико год је потребно.

„Немамо никакве рокове, дијалог се 
одржава од 2019. године, али желимо 
да постигнемо резултате на време, пре 
избора најављених за 2022. годину“, 
нагласио је Билчик.

Саговорници су истакли да је важно 
да дијалог буде искоришћен за боље 
разумевање постојеће ситуације, нагла-
сивши да нема никаквих спремних ре-
шења, али да је могућ конструктиван 
дијалог који би могао да доведе до зна-
чајних резултата.

Вучић, зАеВ и рАмА ПотПисују три меморАндумА о сАрАдњи

флекенштАјнер, Вучић, фАјон, билчик
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На онлајн самиту, 
поводом 100. го-
дишњице Кому-

нистичке партије Кине, 
који је организовао гене-
рални секретар КП Кине 
Си Ђинпинг, председник 
Србије Александар Ву-
чић истакао је да је век 
постојања КП Кине век 
највећих промена у ис-
торији човечанства и 
нагласио да Србија жели 
да настави да јача везе са 
Кином. Утемељивачи КПК 
успели су, како је рекао, 
да ослободе готово цео 
један век насилно потис-
кивану стваралачку енер-
гију кинеског народа.

„Рационално и мудро 
прилагођавајући учења 
и праксу марксизма ки-
неским условима и поста-
вљајући темеље праксе 

социјализма са кинеским 
карактеристикама, Мао 
Це Тунг, Ђијанг Це Мин, 
Ху Ђин Тао и Ви, драги 
пријатељу Си Ђинпинг, 
предводили сте највећи 
пројекат друштвеног 
развоја и искорењивања 
сиромаштва у историји 
човечанства“, рекао је Ву-
чић.

Председник Србије ре-
као је да са пуном уве-
реношћу искреног прија-
теља жели да каже да 
нема друге партије или 
политичке организације 
у свету која може да се 
похвали резултатима које 
је остварила КП Кине, 
поред осталог да је више 
од 700 милона грађана 
Кине избављено из си-
ромаштва, а да је Кина за 
само неколико деценија 

прешла од земље у раз-
воју, која прима међуна-
родну помоћ, до светске 
суперсиле.

У име српског народа и 
грађана Србије, искрених 
поштовалаца и челичног 
пријатеља Кине, и у име 
Српске напредне странке, 
председник Вучић чес-
титао је стогодишњицу 
оснивања КПК и оствари-
вање једног од великих 
циљева КПК - стварања 
умерено просперитетног 
и развијеног друштва до 
2021. године.

„КПК, са генералним се-
кретаром Си Ђинпингом, 
као језгром кристално је 
јасно, на овом веома зна-
чајном примеру, демон-
стрирала целом свету да 
оно што зацрта, то и спро-
веде“, рекао је председ-

ник Вучић и објаснио да 
је КП Кине велика гаран-
ција мултилатерализма у 
политичко-економским 
односима међу сувереним 
државама.

„Србија и Српска на-
предна странка, коју во-
дим, наставиће да снаж-
но подржавају изградњу 
заједнице за будућност 
човечанства, зато што и 
ми у Србији чврсто ве-
рујемо у то да заједнички 
глобални проблеми нала-
жу и захтевају искључиво 
заједничка решења ост-
варена кроз мирољубиву 
сарадњу и координацију“, 
рекао је Вучић и додао да 
се Србија, коју каракте-
рише изразито позитивно 
искуство у економској са-
радњи са Кином, искрено 
радује успесима кинеског 

пРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУчИћ ГОВОРИО ЈЕ НА ОНЛАЈН САМИТУ пОВОДОМ 100 ГОДИНА пОСТОЈАЊА Кп КИНЕ

КИНА ЈЕ ЗБОГ КОМУНИСТИчКЕ пАРТИЈЕ ОД ЗЕМљЕ 
У РАЗВОЈУ пОСТАЛА СУпЕРСИЛА

народа и изразио уверење 
да заједно могу много 
тога да остваре.

„Нашом обострано ко-
рисном сарадњом, високе 
пећи у мојој земљи, које 
су биле пред гашењем, 
рудници који су били неп-
рофитабилни или пред 
затварањем, путеви и 
пруге који нису постоја-
ли, добили су нови живот 
и покренули нову витал-
ност и веру у будућност. 
Велико подмлађивање ки-
неске нације, које успеш-
но предводите, генерал-
ни секретару господине 
Си Ђинпинг, дало је свој 
активни допринос нашој 
борби за подмлађивање 
српске нације, којој слу-
жим и коју бескрајно во-
лим“, рекао је председник 
Вучић.

Рекао је да Србија види 
у иницијативи Појас и 
пут, покренутој као део 
глобалне визије генерал-
ног секретара, драгоцени 
допринос стварању усло-
ва за равномерни развој 

као једном од кључних 
предуслова глобалне ста-
билности. Нагласио је и да 
подржава политику једне 
Кине и цени принципијел-
ну подршку Кине терито-
ријалном интегритету и 

суверенитету Србије.
„Намеравамо да наше 

политичке, економске, 
културне и везе у свим 
другим областима наста-
вимо да из године у го-
дину јачамо, остварујући 
искрену жељу и љубав 
нашег народа према вашој 
великој и лепој земљи, 
имајући све време у виду 
и дугорочну добробит 
нашег народа“, рекао је 
председник Вучић који 
је пратио Самит онлајн, 
у друштву амбасадорке 
Кине у Србији Чен Бо, у 
седишту СНС. Такође, и 
највиши страначки функ-
ционери пратили су он-
лајн Самит и излагање 
председника Вучића у 
просторијама централе 
Српске напредне странке 
у Београду.

онлАјн сАмит ПрАтили су стрАнАчки функционери у ПросторијАмА центрАле снс
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Приликом обиласка 
Кладова, председник 
Србије Александар 

Вучић најавио је да ће држа-
ва уложити још 380 милиона 
евра у ХЕ Ђердап у наредних 
10 година, како би Ђердап 
могао да произведе додат-
них 50 мегавата струје.

„Kључно питање напретка 
Србије је питање енергетског 
снабдевања и енергетске 
безбедности наше земље“, 
поручио је председник на-

кон обиласка реконструисане 
бродске преводнице на ХЕ 
Ђердап, која је изузетно ва-
жна за пловидбу на Дунаву.

Истакао је да Србија тро-
ши све више струје, не само 
зими већ и лети, као и да су 
се грађани навикли на много 
удобнији живот и да не раз-
мишљају да ли ћемо имати 
довољно ресурса и струје.

„Дунав кроз Србију дуже 
пролази него кроз било коју 
земљу. Инжењер Хуго Лутер 
је пре око 125 година пред-
ложио да се овде подигне 
постројење за производњу 
струје“, подсетио је Вучић и 
додао три важна аспекта ре-
конструисане бродске пре-
воднице: енергетски, економ-
ски и еколошки. Истакао је да 
су последњи радови ту урађе-
ни још давне 1970. године, као 
и да је тада Ђердап био сим-

бол моћи велике Југославије.
„И овде градимо нове пу-

теве, од Kладова до Доњег 
Милановца и до Голупца, као 
и брзу саобраћајницу до Бе-
ограда, затим путеве према 
Рткову и Брзој Паланци, ре-
конструишемо пут Неготин 
- Зајечар. Све то радимо у го-
динама када српска држава 
поново има економску снагу и 
моћ и када верујемо да велики 

број наших људи може да се 
врати назад у своју земљу“, 
навео је председник Вучић.

Истакао је да они који не 
размишљају о енергетској 
будућности Србије, нису од-
говорни и да он не жели да 
прича само оно што се на-
роду свиђа, као и то да сада 
морамо да водимо рачуна о 
томе да у наредним годинама 
не увозимо струју по високим 

ценама. Нагласио је да следе 
огромна улагања у пројекте 
на Дунаву, која ће додатно 
развити исток Србије.

Нагласио је да је потребно 
развијати железничке кори-
доре и изразио наду да ћемо 
приликом посете највиших 
европских званичника ускоро 
моћи да потпишемо и уговор 
о изградњи пруге Београд 
- Ниш и до границе са Ма-
кедонијом. Захваљујући том 
правцу, за само 4,5 сата моћи 
ће да се стигне од Суботице 
до Скопља. Такође, председ-
ник Вучић обишао је и Kо-
мандни торањ за управљање 
бродске преводнице на Дуна-
ву, који је обновљен и где је 
уграђена модерна опрема.

УЛАЖЕМО ЈОш 380 МИЛИОНА ЕВРА 
У ХЕ ЂЕРДАп У НАРЕДНИХ 10 ГОДИНА

БРЗА 
САОБРАћАЈНИЦА 
ДУЖ ДУНАВСКЕ 
МАГИСТРАЛЕ

Председник Александар 
Вучић најавио је да ће брза 
саобраћајница, која ће се гра-
дити дуж Дунавске магистра-
ле, стићи и до Брзе Паланке 
између Kладова и Прахова.

„До Брзе Паланке доћи ће 
брза саобраћајница, која би 
се настављала на потезу од 
Голупца преко Доњег Ми-
лановца и Мајданпека, а у 
Kладову би се рачвао крак 
ка Kладову и Неготину“, 
рекао је председник Вучић 
и додао да држава сада има 
новца да гради путеве и у 
источној Србији и да се, на 
пример, ради пут од Kладо-
ва до Ђердапа и Текије.

„Такође, ради се део од 
Доњег Милановца ка Поре-
чком заливу и ка Kладову. 
Остаје нам Доњи Милановац 
- Голубац и донели смо одлу-
ку, уз сагласност министра 
финансија Синише Малог, 
и крећемо у радове. Тако да 
ћемо целу Дунавску магис-
тралу да урадимо“, истакао 
је председник Србије и до-
дао да ће бити урађено и 10 
километара бициклистичке 
стазе код туристичког места 
Винци у близини Голупца.

обилАзАк KомАндног торњА зА уПрАВљАње бродске 
ПреВоднице нА ђердАПу

КЛАДОВО

Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је цере-

монији поводом почетка ра-
дова на изградњи фабрике за 
поправку авиомотора „МТУ 
Маинтенанце Сербиа д.о.о“ 
(део компаније МТУ Аеро Ен-
гинес АГЕ).

„Желимо добродошлицу 
компанији која предњачи у 
авиоидустрији. Колико год 
пута бих се захвалио, не би 
било довољно. Три године 
сањамо овај дан. Сваких пет 
дана добијам извештај како 
стоје ствари са МТУ. Ово је 
велика промена у Пазови. 
МТУ доноси нешто ново, за 
саму Пазову више прихода. 
Нова Пазова, која има неза-
посленост испод пет одсто, 
додатно ће повећати за-
посленост, а имаће и много 
више прихода за изградњу 
путева и локалне и кому-
налне инфраструктуре. Део 
наше деце учиће како да 
ради у једној од технолошки 
супериорних компанија, на 
авионским моторима и ма-
шинама у авиоиндустрији. То 
ће много значити за Београд, 
цео Срем и Србију“, нагласио 
је председник Вучић.

Према његовим речима, 
„МТУ“ је центар који прави 
разлику и показује колико 
смо напредовали протеклих 
година. Када од фабрике ву-
нице, како је истакао, дођете 

до највиших технолошких 
фабрика као што је произ-
водња мотора, то показује 
квалитативну разлику коју 
смо успели да направимо.

„Посебно сам поносан што 
ми је речено да смо посао до-
били због своје посвећености. 
У трци је била једна много 
снажнија земља ЕУ. За ово 
смо се буквално борили на 
дневном нивоу. Овде ће плата 
бити три пута већа од просеч-
не плате у Србији. Вама, драги 
пријатељи из „МТУ“, желим да 
много зарадите. Данас имамо 
запослених више од 70. 789 
грађана у немачким компа-
нијама. И даље ћемо да се 

боримо за инвестиције из Не-
мачке. Молим вас за подршку 
и убудуће“, рекао је председ-
ник Вучић.

Нагласио је да је Србија 
била спремна да да мно-
го више него што је добио 
„МТУ“, да је немачка компа-
нија то тражила.

„Добро смо се ценкали. Да 
си тражио још пет милиона 
могао си да добијеш. Хвала 
што ниси, јер тај новац сада 
можемо да улажемо у нешто 
друго“, рекао је председник 
Србије директору компаније 
„МТУ Маинтенанце Србија“ 
Рајнеру Бекеру.

Бекер је, том приликом, 

рекао да му је част што се на-
лази у Новој Пазови, што по-
чињу радови и додао да већ 
имају 60 запослених. Иначе, 
изградња нове фабрике по-
чиње у новоформираној ин-
дустријској зони која је на 
само 25 километара од међу-
народног аеродрома „Нико-
ла Тесла“.

Ова инвестиција вредна је 
око 100 милиона евра и у пр-
вој фази биће запослено до 
500 људи, а укупно ће бити 
отворено од 1.800 до 2.000 
радних места. Постројење 
„МТУ“ у Србији моћи ће да 
обави око 400.000 сати ре-
монта годишње.

ФАБРИКА ЗА АВИО МОТОРЕ 
И 2.000 РАДНИХ МЕСТА

НОВА пАЗОВА

Председница Владе Ана 
Брнабић разговарала је 

са сталним представником 
Међународног монетарног 
фонда Себастијаном Сосом, 
који завршава мандат у Ср-
бији, o резултатима током 
досадашње сарадње и новом 
аранжману потврђеном у 
јуну ове године.

Председница Владе зах-

валила се Себастијану Соси 
и његовом тиму на дугого-
дишњој сарадњи, истичући 
да је за Србију изузетно ва-
жна подршка ове организа-
ције, која најбоље и сведочи 
о финансијском кредибили-
тету наше земље, саопштила 
је владина Канцеларија за са-
радњу са медијима. Говорећи 
о новом програму, премијер-

ка је навела да је приоритет 
наставак структурних ре-
форми, кроз даљу реформу 
јавних предузећа, а посебна 
пажња, како је навела, биће 
усмерена на спровођење зе-
лене агенде и одржавање ма-
кроекономске и финансијске 
стабилности.

Соса је истакао да је др-
жава спровела опсежне мере 

за ублажавање економских 
последица које су одржале 
привредну активност и омо-
гућиле раст БДП-а у првом 
кварталу. Истакао је да је 
задовољан напретком који је 
Србија постигла уекономским 
реформама и да се то најбоље 
огледа у чињеници да је нови 
аражман са ММФ-ом искљу-
чиво саветодавног карактера.

пОДРшКА ММФ-А НАЈБОљЕ СВЕДОчИ О ФИНАНСИЈСКОМ 
КРЕДИБИЛИТЕТУ СРБИЈЕ

обилАзАк рАдоВА нА Путу доњи милАноВАц - клАдоВо

симболично обележАВАње ПочеткА рАдоВА нА изгрАдњи фАбрике
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ЗАпРАТИ НА ИНСТАГРАМУ

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

Најсавременији ин-
жењерски центар у 
фабрици „ЗФ Србија“, 

који запошљава 200 стручња-
ка, посетио је председник Ср-
бије Александар Вучић, где је 
разговарао са домаћим ин-
жењерима, упознао се са но-
вим технологијама и пожелео 
им успех у раду.

Председник је разгледао 
модерну опрему „ЗФ“-а за 
испитивање и тестирање, 
као и верификацију елек-
тричних машина, а обиласку 
су присуствовали руководи-
лац истраживања и развоја 
Е-дивизије „ЗФ“-а Отмар 
Шарер, генерални директор 
„ЗФ Србија“ Милан Грујић и 
амбасадор Немачке у Србији 

Томас Шиб.
Председник Вучић изјавио 

је, на званичном отварању 
најсавременијег инжењер-
ског центра, да ће наша 

држава одатле, заједно са 
немачким партнерима, ства-
рати будућност европске ау-
томобилске индустрије.

„ЗФ у Србији је за само 
три године запослио 1000 
радника у фабрици и развој-
но-истраживачком центру. 
Видео сам невероватну пос-
већеност младих људи са 
којима сам разговарао, сви 
су веома добро обучени и 
припремљени“, нагласио је 
председник Вучић.

Присетио се да је немачка 
канцеларка Ангела Меркел 
била веома изненађена када јој 
је рекао да је Србија успела да 
привуче инвеститора као што 
је „ЗФ“ и да тек сада разуме 
зашто је она била толико изне-
нађена и зашто му је честитала.

„Меркелова је знала шта 
компанија, као што је „ЗФ“, 
значи за развој Србије. Kада 
уђете у просторије развој-
ног центра, као да сте ушли 

у најсавременију фармаце-
утску компанију и најбоље 
опремљену апотеку“, рекао 
је председник и додао да је 
видео и „мерцедес“ и „волво“ 
на хибридни и електрични 
погон, који не би ни постојали 
да није било учешћа Србије.

„Правимо будућност европ-
ске аутомобилске индустрије, 
заједно са немачким партне-
рима, на многим производи-
ма биће исписано „мејд ин 
Сербиа“. Поносан сам на ову 
дивну фабрику и величанстве-
ни истраживачки центар“, на-
вео је председник Вучић.

Додао је да је у разговору са 
домаћим стручњацима сазнао 
да долазе не само из Панче-
ва, већ и из Београда, Новог 
Сада, Смедеревске Паланке и 
других места у Србији, те да 
је Панчево почело да се раз-
вија и да ту квадрат стамбеног 
простора кошта скоро као у 
неким деловима Београда.

КОМпАНИЈА „ЗФ СРБИЈА” 
ЗАпОСЛИЛА 1.000 РАДНИКА

СРБИЈА СТВАРА БУДУћНОСТ ЕВРОпСКЕ 
АУТО ИНДУСТРИЈЕ

пАНчЕВО

Немачка компанија „ЗФ“ 
отворила је половином 2019. 
године, у Северној пословној 
зони у Панчеву, фабрику за 
производњу ауто-делова и 
компоненти за ауто-индус-
трију, бродове и железницу. 
Инвестиција „ЗФ“-а била 
је прва страна инвестиција 
у Панчеву након неколико 
деценија, чија је вредност 
већа од 160 милиона евра. 
У другој фази улагања „ЗФ“ 
определио је додатна сред-
ства од 35,6 милиона евра 
за изградњу и опремање 
инжењерског центра. Ин-

жењерски центар простире 
се на 3.000 квадрата канце-
ларијског и конференцијског 
простора, и у њему тренутно 
ради 200 инжењера из Не-
мачке и Србије. Мултидис-
циплинарни инжењерски тим 
бави се развојем система но-
вих производа дивизије Е-мо-
билности, дизајном погона са 
електричном вучом, развојем 
погонских осовина, софтвер-
ском калибрацијом, тести-
рањем и валидацијом. „ЗФ 
Србија“, фабрика и центар за 
истраживање, тренутно запо-
шљавају близу 1.000 људи.

У Специјалној болници 
за цереброваскулар-

не болести „Свети Сава“ 
у Београду отворена је 
нова сала за неуроинтер-
венције, за чију је адапта-
цију, са уградњом новог 
ангиографског уређаја, 
Министарство здравља 
одобрило 135 милиона 
динара. Председник 
Александар Вучић најавио 
је да ће се наставити оп-
ремање клиника и додао 
да верује да ће до краја 
године уследити ново по-
већање плата за здравс-
твене раднике.

„Нова ангио-сала по-
моћи ће људима, лекари-

ма који су се до сада му-
чили, нису могли најбоље 
да виде без савремених 
уређаја, али и пацијенти-
ма који неретко не пре-
живе, или су завршавали 
са инвалидитетом. Ово ће 

смањити нежељене по-
следице, а смањиће се и 
трошкови лечења, јер ће 
пацијенти брже ићи кући, 
уместо да остају три или 
шест месеци“, рекао је 
председник Вучић.

Истакао је и да је модер-
ни ангиографски уређај 
машина коју нема нико на 
подручју бивше Југосла-
вије, ни у Бугарској или 
Румунији, већ постоји у 
Бечу и Истанбулу.

„Ово је „ролс-ројс“ међу 
машинама. Желим вам да 
добијете и нове машине, 
тај магнет 3 Тесла, и мо-
рамо пре краја године, и 
верујем да ћемо успети да 
га набавимо. Срећан сам 
због тога колико улажемо 
у здравство Србије“, пору-
чио је председник Вучић 
и најавио да ће болница 
„Свети Сава“ или бити об-
новљена, будући да дати-
ра из 1930. године, или ће 
бити грађена нова.

„Последњи пут када сам 
био у Борчи рекао сам да 
ћемо да урадимо велику 
здравствену станицу и 
вртић за ову децу овде, 
али сада ћемо изградити 
канализацију и све оно 
што нисмо урадили већ 
30 година“, поручио је 
председник Србије Алек-
сандар Вучић приликом 
отварања Здравствене 
станице Борча у оквиру 
Дома здравља „Др Милу-
тин Ивковић“ Палилула.

„Од деведесетих година 
причали смо о томе. Сада 
смо изградили ову ве-
лелпну зграду и житељи 
Борче неће морати да иду 
до центра града код лека-
ра. Кажу да је већ 70.000 
људи пребацило овде 
картоне. Нећете морати 
до центра јер овде имате 
бољи и опремљенији дом 
здравља, ово подиже ваш 
животни стандард“, рекао 
је председник Вучић и до-
дао да ће бити решени и 
саобраћајни проблеми у 
том делу града, да ће се 

градити нови мост, као 
и да ће ускоро почети да 
се гради и аутопут од Бе-
ограда до Зрењанина и 
од Зрењанина до Новог 
Сада.

Укупна вредност радова 
на изградњи Здравствене 
станице је више од 800 
милиона динара, а посао 
ће наћи око 150 лекара 
и медицинских сестара, 
како би грађани Борче 
имали адекватну здрав-
ствену заштиту, а пројек-
тована је за популацију од 
200.000 становника.

На полагању каме-
на темељца, у децембру 
2019. године, речено је 
да ће Здравствена ста-
ница садржати службу 
за здравствену заштиту 
предшколске и школске 
деце, одраслих грађана, 
кућног лечења и палија-
тивне неге, здравствену 
заштиту жена, полива-
лентну патронажу, ренд-
ген и ултразвучну дијаг-
ностику, стоматологију, 
физикалну медицину и 
рехабилитацију, те интер-
ну медицину.

ОТВОРЕНА НАЈСАВРЕМЕНИЈА 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА

НОВА ХИРУРшКА САЛА У БОЛНИЦИ „СВЕТИ САВА”
САВСКИ ВЕНАЦ

БОРчА

обилАзАк нАјмодернијег инжењерског центрА фАбрике „зф“

ноВА згрАдА у борчи део је домА здрАВљА 
„др милутин иВкоВић“ ПАлилулА
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Председник Србије 
Александар Вучић 
посетио је Крагује-

вац и Кнић и најавио никад 
већа улагања у ове градове, 
посебно у инфраструктурне 
пројекте, попут обилазнице 
око највећег града у срцу 
Шумадије, коју ће градити 
конзорцијум домаћих компа-
нија. Такође, најавио је да ће 
се у Kрагујевцу градити нова 
канализациона мрежа, веома 
компликована за изградњу 
због разуђености града.

„Kада се град буде спојио 
са свим путевима, постаће 
центар не само Шумадије, 
већ и целе Србије, као што је 

Ниш центар свих балканских 
рута“, нагласио је председ-
ник Вучић и најавио да нај-
боље време за Крагујевац и 
Шумадију тек долази.

Председник Вучић посе-
тио је фабрику „Сименс“ и 
рекао да је одлучан да Кра-
гујевац постане у будућ-
ности железнички центар за 
производњу шинских возила 
у Европи.

„Данас сам посебно поно-
сан, јер када сам био пре две 
или три године овде скоро 
ништа од овога нисам могао 
да видим. Делује ми и сада 
мало нестварно, како одјед-
ном производимо трамваје и 
возове, како за тако кратко 
време“, рекао је председник 
Вучић док је, заједно са ди-
ректором „Сименса“ у Србији 
Удом Ајхлингером, разгледао 
трамвај који је у Крагујевцу 
направљен за Минхен.

Председник је додао да 
му је жао што ми сами нис-
мо умели такве фабрике 
да отворимо много раније. 
Такође, изразио је наду да 
ћемо ускоро у Београду и 
широм Србије моћи да види-
мо трамваје и возове произ-
ведене у Крагујевцу.

Истакао је да расте са-
радња Србије и Немачке и да 
немачке компаније запошља-
вају више од 71.000 радника, 
као и да немачки инвестито-
ри не напуштају Србију када 
истекне рок за субвенције. 
Најавио је и да ће у Крагује-
вцу бити направљено 1,4 
километара најсавременије 
пруге за тестирање у фабри-
ци „Сименса“, која ће кошта-
ти више од 20 милиона евра, 
те да ће се у овом граду на-
лазити развојно - истражи-
вачки центар „Сименса“.

Председник Србије посетио 

је и Кнић, где је обишао ре-
конструисану Основну школу 
„Вук Караџић“, која је основа-
на 1842. године. У дворишту 
школе дочекали су га бројни 
грађани Кнића, деца у народ-
ној ношњи и са заставицама 
Србије, као и са транспарен-
тима захвалности за све што 
је учињено за ову општину у 
претходном периоду.

Вучић је рекао да су пред-
ставници локалне власти у 
Книћу тражили средства за 
пројекте, водовод, путеве 
и друге, од чак 30 милиона 
евра. Том приликом, сазнао 
је да је у Книћу дуплиран 
број новорођене деце, по-
што је 2016. године њихов 
број био 62, а сада 120 беба. 
Најавио је и улагање у из-
градњу велелепне спорт-
ске хале са 500 места, али 
је истакао да највећи број 
људи интересују путеви, те 

је пренео да је за 12 месеци 
одређено 110 милиона дина-
ра за изградњу локалних пу-
тева. Најавио је и да ће од 1. 
новембра кренути изградња 
обилазнице око Крагује-
вца, те да ће  бити урађен 
пут Вучковице - спајање до 
Мрчајеваца - наставак брзе 
саобраћајнице која спаја са 
Коридором 11.

„Ако све ово остваримо, а 
почећемо одмах, рачунајући и 
реновирање школе, то ће бити 
већа улагања него што су била 
у протеклих шест деценија“, 
истакао је председник Вучић, 
и обећао да ће, када све буде 
урађено, Кнић личити на лепо 
швајцарско или аустријско ме-
сто. Такође, изразио је наду 
да ће Книћани који су отишли 
у иностранство, да се врате и 
да ће оно што су научили и за-
радили уложити у Кнић и срце 
Шумадије.

Председник Републике 
Србије Александар 
Вучић обишао је По-

моравље, где је разговарао 
са мештанима општина Дес-
потовац, Параћин и Рековац 
и најавио нове инвестиције и 
улагања у инфраструктуру.

У Деспотовцу је најавио 
да ће бити урађено неколи-
ко великих ствари које ће 
побољшати квалитет живо-
та, као што су канализација, 
водовод, замена азбестних 
водоводних цеви и изградња 
14,5 километара пута до Kре-
пољина. Истакао је да ће др-
жава уложити додатни новац 
у развој наменске индустрије 
и да ће покушати да пронађе 
инвеститора који би корис-
тио простор бивше фабрике 
каблова у Деспотовцу.

„Важно нам је да што 
већи број људи запослимо, 
да почнемо да враћамо део 
људи из иностранства, да 
повећавамо плате и пензије, 
да имате водовод и канали-
зацију. Нису лака времена 
пред нама, али, као што смо 
до сада успевали да Србију 
подигнемо, да будемо међу 
најуспешнијим у Европи, 
потпуно сам сигуран да тај 
тренд можемо да наставимо. 
Уз вашу помоћ и подршку, 
сигуран сам да то заједнички 
можемо да учинимо. Помо-
равље пружа огромне развој-
не шансе и верујем да ћемо 
умети да их искористимо“, 
поручио је Вучић грађанима 
Деспотовца. 

Председник Србије запо-
чео је посету Општини Дес-
потовац обиласком средње 
Техничке школе, за чију ре-
конструкцију је Влада Србије 
издвојила скоро 400 мили-
она динара. 

„Проширићемо Техничку 
школу на интернат, урадиће-
мо нову фискултурну салу и 
видећемо има ли решења и 
простора за базен“, рекао је 
председник и додао да шко-
лу похађа 274 деце и да се 
обучавају за техничке про-
фесије које су потребне чи-
тавом Поморављу. 

Такође, обишао је и Дом 
здравља, у чију је рекон-
струкцију уложено више од 
два милиона евра, и обећао 
набавку мамографа. Посе-
тио је и манастир Манасију, 
где је најавио да ће држава 
помоћи изградњу спољне 
трпезарије и прикључење 
манастира на канализацију. 
Током посете Општини 

Параћин, обишао је хотел 
„Биогор“ у насељу Сисевац, 
чија је изградња у току, а 
вредност инвестиције је око 
4,5 милиона евра.

„Много ми је драго што се 
налазим у Сисевцу. Хотел ће 
велелепно да изгледа, а при-
рода је чудесна. Хвала свима 
који раде на овом пројекту, 
хвала на огромном улагању, 

то је наша будућност. Држава 
ће да помогне колико може“, 
поручио је председник Вучић 
мештанима и најавио да ће 
бити урађена четири кило-
метра пута од Ћуприје према 
Сењу и Сисевцу, а онда и пут 
до Грзе од 18,5 километара. 
Навео је да је у Параћину 
6.500 незапослених и додао 
да ће држава смањити тај 
број и тако што ће разгова-
рати са озбиљним инвес-
титорима, јер су за Српску 
фабрику стакла АД Параћин 
заинтересовани инвеститори 
из Швајцарске, Словеније и 
Аустрије. 

Након Деспотовца и Па-
раћина, посетио и општину 
Рековац, где је обишао ре-
конструисани Дом културе, 
који је обновљен после ско-
ро пет деценија. Окупљеним 
грађанима поручио је да ће 
се радити пут ка Kрагујевцу и 
нова канализациона мрежа, 
додајући да је најважније да 
се нађе неки мањи инвести-
тор за Рековац.

„Уз 57 милиона за завр-
шетак водовода у Рековцу, 
биће решени проблеми по-
сле више деценија. Оно што 
је најтеже, а најважније, је 
да нађемо малу фабрику, 
посебно да жене запосли-
мо“, поручио је председник 
и најавио је да ће Рековац 
добити и нову канализацију, 
пречистаче воде, што је спас 
за животну средину, али и да 
ће се радити пројекат за Дом 
здравља. 

„Желимо да мотивише-
мо људе да остану. Немамо 
довољно деце у Србији. Мо-
лим вас да нам помогнете да 
се заједнички изборимо за 
Рековац, за Левач, за свако 
село, домаћинство, да ве-
рујемо у себе“, поручио је он.

На крају посете Помора-
вљу, обишао је и винарију 
„Ластар“ у селу Секурич и 
најавио да ће винари моћи 
да извозе велике количине 
вина, ако са Kином будемо 
направили Споразум о сло-
бодној о трговини, на чему 
се увелико ради.

БОРИМО СЕ ЗА ТО ДА љУДИ 
ОСТАНУ У пОМОРАВљУ

ДЕСпОТОВАЦ, пАРАћИН, РЕКОВАЦ

ВЕЛИКА уЛАГАњА у 
ИНфРАСТРуКТуРНЕ ПРОЈЕКТЕ
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ПосетА реконструисАном дому културе у рекоВцу

обилАзАк домА здрАВљА у десПотоВцу
сА рАдницимА и менАџментом фАбрике „сименс“
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ЕКОЛОГИЈА
ДРЖАВНА УПРАВА

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА СА ТУРСКИМ 
ЛОКАЛНИМ САМОУпРАВАМА

пРОЈЕКТИ ЗА ЗАшТИТУ 
ЗЕМљИшТА

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

МОДЕРНИЗАЦИЈА ХЕ „ЂЕРДАп” 
И ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

Министарка Зорана 
Михајловић разгова-
рала је са представни-
цима руске компаније 
„Силовије машини“ о 
ревитализацији Хи-
дроелектране „Ђер-
дап 1“, коју реализује 
ова компанија, затим 
пројектима модер-
низације постојећих 
енергетских капацитета и 
сарадњи у процесу енер-

гетске транзиције.  
„Стратегија развоја 
енергетике и нацио-
нални план за климу 
и енергетику доносе 
прелазак на обновљи-
ве изворе енергије до 
2040, са визијом до 
2050. године. Ускоро 
представљамо нашу 
књигу пројеката и до-

бродошле су све руске компа-
није“, рекла је Михајловић.

КУЛТУРА

пРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 
2023. ГОДИНЕ

Министарка Маја 
Гојковић отворила је 
онлајн конференцију 
„Престоница културе 
Србије 2023. године“. 
Задатак овог пројекта, 
који је рађен по узору 
на „Европску престо-
ницу културе“, јесте 
унапређивање процеса 

децентрализације 
културе, подизања 
квалитета културног 
живота, убрзавање 
уметничког и ту-
ристичког развоја и 
подстицај доношења 
стратегија културног 
развоја на локалном 
нивоу.

Министарка Марија 
Обрадовић састала се 
са амбасадором Турске 
у Србији Хамијем Ак-
сојом и разговарала о 
унапређењу сарадње 
јединица локалне са-
моуправе двеју ре-
публика. Посебно је 
истакнут значај пла-
нираног братимљења 

и успостављања дуго-
рочне сарадње Београ-
да и Газијантепа, као и 
Новог Сада и Алање. 
Обрадовић је амба-
садора упознала и са 
радом Портала еУпра-
ва, захваљујући којем 
је држава грађанима 
обезбедила читав низ 
електронских услуга.

Министарка Ирена 
Вујовић потписала је 
са градоначелници-
ма и председницима 
општина уговоре о су-
финансирању пројека-
та заштите и очувања 
земљишта као природ-
ног ресурса, за шта ће 
из буџета бити издвоје-
но готово 333 милиона 

динара. Вујовић је нав-
ела да ће пројекти бити 
суфинансирани у 43 
града и општине, који-
ма су на јавном конкур-
су одобрена средства, 
а посебно важни су 
пројекти санације и ре-
култивације земљишта 
у близини речних сли-
вова.

ФИНАНСИЈЕ

чИСТИЈИ ВАЗДУХ ЗА КРАГУЈЕВчАНЕ
Министар Синиша 

Мали и директор ЕБРД 
за Западни Балкан Ма-
тео Колонђели потпи-
сали су финансијски 
уговор, вредан 18 ми-
лиона евра, за замену 
котлова на угаљ у ок-
виру Пројекта даљин-
ског грејања у Крагује-
вцу, који ће значајно 

побољшати квалитет 
ваздуха у том граду. 
Министар Мали иста-
као је да је ово велики 
дан за грађане Кра-
гујевца и да ће нам 
споразум обезбедити 
новац да заменимо 
све старе котлове на 
угаљ новим котлови-
ма на природни гас.

ПРИВРЕДА

СРБИЈА ЈЕ АТРАКТИВНА ЗА 
ИНВЕСТИТОРЕ

Министарка при-
вреде Анђелка Ата-
насковић отворила 
је онлајн састанак 
Мреже локалног еко-
номског развоја, у ор-
ганизацији СКГО, где 
је говорила на тему 
„Подстицајна поли-
тика на националном 
и локалном нивоу“. 

„Постигли смо да 
страни инвеститори 
бирају Србију ради 
реализације својих 
улагања због укупне 
стабилности и инсис-
тирања на чињеници 
да економски развој 
почива на политици 
инвестиција“, поручи-
ла је Атанасковић.

ДЕО МРЕЖЕ ЗА „ЗЕЛЕНЕ” 
ФИНАНСИЈСКЕ СИСТЕМЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

пРВИ САЈАМ пОљОпРИВРЕДЕ 
НАКОН пАНДЕМИЈЕ

„Српска пољопри-
вреда, увођењем најса-
временије технологије 
и спајањем са ИТ обла-
шћу, великим корацима 
иде напред. После више 
од годину дана борбе 
са короном, ово је је-
динствена прилика да 
пољопривредни произ-
вођачи виде оно што смо 
због пандемије пропустили“, 

рекао је на отварању 
Пољопривредног 
сајма „Агросирм“ у 
Сремској Митровици 
министар Бранислав 
Недимовић и подсе-
тио је на потенцијале 
у аграру, нарочито на 
производе које мо-
жемо да испоручимо 
без царине - овчије, 

козје млеко и воћне ракије.

Народна банка Србије је званично 
обавештена да је постала члан 

угледне међународне групе централ-
них банака и супервизора у оквиру 
Мреже за озелењавање финансијског 
система. „Развој економије и заштита 
животне средине морају да иду раме 
уз раме и не смеју да буду конку-

рентни. Настојимо да промовишемо 
здраву животну средину, а улагања 
у „зелене пројекте”, „зелене обвез-
нице” и подизање свести о заштити 
животне средине будући су носиоци 
привредног развоја европских зе-
маља“, истакла је гувернер Јоргован-
ка Табаковић.

САРАДЊА СА „ГОЛДМАН САКСОМ”

Председница Владе Ана 
Брнабић изјавила је у 

Њујорку да је наша земља 
добила прилику да сарађује 

са једном од најмоћнијих 
инвестиционих групација 
на свету „Голдман Саксом“. 
Брнабић је разговарала са 

ЗДРАВЉЕ

ИНСпЕКЦИЈИ И ЗАВОДИМА ЗА 
ЈАВНО ЗДРАВљЕ 46 НОВИХ ВОЗИЛА

„Сектор за ин-
спекцијске послове 
и градски заводи 
за јавно здравље  
су, после више од 
деценије, добили 
кључеве 46 нових 
службених возила 
како би могли брже 
и ефикасније да 

обављају задатке“, 
рекао је министар 
Златибор Лончар и 
истакао да је 16 ау-
томобила додеље-
но инспекцији, а 30 
заводима јер су им, 
фалила возила како 
би обухватили и 
најудаљенија места.

председником групације 
Дејвидом Соломоном и у об-
раћању новинарима, након 
завршетка посете САД, чији 
је резултат и најава доласка 
три или четири инвестицио-
на фонда у Србију и отва-

рање 120 радних места, ре-
кла да је куриозитет то што је 
на састанку био председник 
„Голдман Сакса“, до којег је 
изузетно тешко доћи, и да 
смо за сада договорили један 
заједнички пројекат.

ОДБРАНА

САСТАНАК МИНИСТАРА 
СТЕФАНОВИћА И ЗАКИЈА

Министар Небој-
ша Стефановић, који 
је предводио српску 
делегацију у троднев-
ној посети Египту, 
састао се у Каиру са 
главнокомандујућим 
Оружаних снага, ми-
нистром одбране и 
војне производње ге-

нерал-потпуковником 
Мохамедом Ахмедом 
Закијем. Министри су 
потписали  Меморан-
дум о сарадњи којим 
се стварају услови за 
унапређење и развој 
односа у области од-
бране између две др-
жаве.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ИпА ФОНДОВИ ЗА БОљИ 
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ГРАЂАНА

Министар Јадранка 
Јоксимовић оценила је 
да је коришћење пре-
тприступних фондова 
ЕУ важно за евроин-
теграције наше земље, 
јер се новац улаже у 
конкретне пројекте 
који побољшавају ква-
литет живота грађана. 
Јоксимовић је на кон-

ференцији „Србија и 
ЕУ: подршка развоју и 
преговорима о члан-
ству“ истакла да ИПА 
3 претприступни фонд 
(од 2021. до 2027) има 
за циљ да смањи раз-
лике између земаља 
региона Западног Бал-
кана који би требало 
да постане део ЕУ.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

СРБИЈА И АУСТРИЈА КАО 
ДОБРИ пАРТНЕРИ

Министар Никола 
Селаковић састао се у 
Бечу са министром за 
европске и међунаро-
дне послове Алексан-
дером Шаленбергом, 
са којим је разговарао 
о билатералној са-
радњи. Селаковић је 
поручио да су одно-
си Србије и Аустрије 
веома добри и да их карак-
теришу редовни контакти 

и комуникација на 
свим нивоима. Се-
лаковић је истакао 
да је Аустрија други 
највећи инвеститор 
у српрску економију 
и да је у последњих 
10 година инвести-
рала 2.585.000 евра. 
Нагласио је да у 
Србији послују 733 

аустријске компаније и запо-
шљавају 22.000 људи.
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2. СРБОБРАН
ПОмОћ УДРУЖЕњУ 
ГРАђАНА

Активисти ОО уредили су прос-
торије Удружења грађана „Рука 
спаса“, које годинама помаже уг-
роженим суграђанима, оболелој 
деци и народу на КиМ. Окречили 
су просторије и извршили ситне 
поправке, а средства су прикупили 
из личних донација чланова.

3. ЧАЧАК
ПОСЕТА ШАПИћА И 
мИНИСТРА НЕДИмОВИћА

Одржан је састанак чланова 
СНС из Моравичког округа, на 
којем се председник ГО Милун 
Тодоровић захвалио Александру 
Шапићу на посети и пожелео му 
добродошлицу у СНС. Министар 
Бранислав Недимовић посетио је 
домаћинство Бранислава и Влада 
Јелића у Миоковцима и, заједно са 
градоначелником Тодоровићем, 
обишао је воћњаке. Посетио је и 
компанију „Мока“, лидера у про-
изводњи пецива, и породице Нес-
торовић и Шљивић у Мршинцима.

4. АРАНЂЕЛОВАц
ЧИШћЕњЕ ЈЕЗЕРА ГАРАШИ

ЈКП „Букуља“ набавило је че-
тири нова камиона за одношење 
смећа. Организована је још једна 
акција чишћења приобаља језера 
Гараши. У току је реконструкција 
спортских терена на градским и се-
оским подручјима. Завршена је прва 
фаза преддигитализације биоскопа 
Центра за културу. Народни музеј 
започиње рестаурацију скулптура 
у парку Буковичке бање. Поводом 
обележавања Светског дана добро-
вољних давалаца крви, награђени 
су донатори са највише давања. 
Одржане су манифестације „Ули-

ца насмејаних лица“, „Спортиста 
године“ и „Олдтајмер скуп“. Након 
паузе због епидемије корона ви-
руса, председник Општине Бојан 
Радовић обновио је праксу пријема 
грађана. Народни посланици Јелена 
Обрадовић и Небојша Бакарец раз-
говарали су са чланством.

6. ПОжЕГА
ПОДРШКА ЖЕНСКОм 
СПОРТУ

Председник Општине Ђорђе 
Никитовић угостио је представ-
нице Института за женски спорт, 
народну посланицу Ану Миљанић 
и Јелену Павићевић. Влада Ср-
бије, Координационо тело за род-
ну равноправност и Институт за 
женски спорт реализују пројекат 
подршке женском спорту, а пред-
ставнице спортске академије из-
разиле су жељу да ангажовањем 
тренера из локалних спортских 
савеза, допринесу развоју женског 
спорта у мањим срединама.

7. БАЧКА ТОПОЛА
ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОм

Чланови МО Панонија покосили 
су траву и улепшали центар села, а 
за учеснике акције био је обезбеђен 
ручак. Активисти МО Његошево на-
правили су теретану на отвореном.

8. ужИцЕ
мОНТАЖНИ САОБРАћАЈНИ 
ПОЛИГОН

Град је обезбедио за око 200 
здравствених радника седмоднев-
ни одмор у одмаралишту „Голија“ 
на Златибору, а крајем лета меди-
цинари ће се, такође о трошку Гра-
да, одмарати у Бечићима. Агенција 
за безбедност саобраћаја дони-
рала је монтажни полигон са сиг-
нализацијом који је тренутно по-
стављен у ОШ „Душан Јерковић“, 
а преносиће се и у друге школе. 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја определило 
је средства за суфинансирање ре-

конструкције тоалета у ОШ „Нада 
Матић“. Министарство омладине и 
спорта издвојило је део средстава 
за изградњу скејт парка, а остатак 
ће обезбедити Град.

9. ПОжАРЕВАц
ПОСЕТА ГЛИШИћА 
И ШАПИћА

Одржан je састанак СНС за 
Браничевски округ, којем су при-
суствовали председник ИО СНС 
Дарко Глишић, потпредседник 
Главног одбора СНС Алексан-
дар Шапић, потпредседник ИО 
Лука Петровић и координатор за 
Браничевски округ Александар 
Јокић. Градоначелник Саша Пав-
ловић обишао је радове на тро-
тоару у Улици Моше Пијаде и код 
тржног центра. Такође, најавио 
је изградњу секундарне фекалне 
канализације у Забели, рекон-
струкцију кишне канализације у 
Колубарској улици, замену цеви 
у Далматинској улици... Уговор 
о донацији пројекта за изградњу 
атлетског стадиона потписали су 
градоначелник Павловић и ди-
ректор Српског атлетског савеза 
Слободан Бранковић. Обележили 
смо славу Свете Тројице и Дан 
Министарства унутрашњих по-
слова.

10. НОВА ВАРОш
ЗАмЕНА СТОЛАРИЈЕ

Министарство рударства и 
енергетике, заједно са Општи-
ном, определило је средства за 
побољшања енергетске ефикас-
ности стамбених објеката и у 
току је припрема документације 
за расписивање позива за замену 
столарије на кућама и становима. 
Почело је асфалтирање путева у 
сеоским срединама, а предстоји и 
изградња Улице Ружина башта.

12. жАБАРИ
УРЕђЕњЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА

Почело је уређење дечијег игралишта у насељу Алек-
сандровац, које ће моћи да користе малишани ПУ „Мо-
равски цвет“ и деца из овог и суседних насеља. Пред-
седник Општине Јован Лукић рекао је да следи набавка 
тобогана, љуљашки, клацкалица, пењалица...

14. ВАљЕВО
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА 
ОД КРЧмАРА ДО ДИВЧИБАРА

На изборима за савете месних заједница, све манда-
те освојили су кандидати које је подржала СНС. Пред-
седник Александар Вучић састао се са делегацијом 
немачке компаније „Бизерба“, светским лидером у 
производњи вага, и потписан је уговор о подстицаји-
ма за инвестицију у Ваљеву. Почела је реконструкција 
пута од Крчмара до Дивчибара, које је 23. марта у 
Дивцима, најавио председник Вучић. Градоначел-
ник Гојковић потписаo је уговор који ће омогућити 
грађанима да замене дотрајалу столарију и котлове 
на фосилна горива. Завршена је реконструкција Дома 
здравља. Град је, и ове године, у оквиру мера подрш-
рке младима у руралним подручјима, определио под-
стицајна средства. Асфалтиран је пут Крунићи-Лука.

1. уБ

АКВА ПАРК И ДОм ЗДРАВЉА

Уб је добио први аква парк, 
комплекс од три базена са воде-
ним атракцијама и тобоганима. 
Након скоро две године, завр-
шена је комплетна реконструк-

ција и доградња Дома здравља. 
У оквиру атлетске стазе, на 
СРЦ „Школарац“ изграђен је 
фудбалски терен са подлогом 
од вештачке траве. Наставља 

се уређење локалних путева, а 
нови асфалт добили су мештани 
Кожуара, Бањана, Вуконе, Но-
вака, Брезовице, Врела, Гуње-
вца, Трлића и Милораца. Нову 

асфалтну подлогу добили су 
прилази аква-парку, део између 
стадиона и базена, и Улица Ду-
шана Даниловића, познатија као 
Преки шор.

5. ПРИЈЕПОљЕ
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИћА
Председник Александар Ву-

чић разговарао је са грађанима 
Пријепоља, одржао састанак са 
председницима општина Прије-
поље, Прибој, Нова Варош и Сје-
ница, и обишао је пољопривред-
нике који су добили субвенције 
за набавку трактора. Том при-
ликом, најавио је изградњу га-
совода и брзе саобраћајнице до 
ауто-пута Пожега-Дуга Поља-
на-Бољаре. Пријепољу су до-
дељена средства за одржавање 
објекта „Росуље“ и израду ПТ 
документације за реконструк-
цију дела Улице сестара Цвијо-
вић - Раишњева. Такође, мењају 

се котлови у ОШ „Михајло Ба-
ковић“. Министарка Анђелка 
Атанасковић разговарала је са 
председником Општине Вла-
димиром Бабићем и посетила 
компаније „Стар јела“, „Ћа-
тић“ и „Стилекс“. Министарка 
Ирена Вујовић потписала је 
са председницима општина 
Пријепоље, Прибој и Нова Ва-
рош уговоре за суфинансирање 
изградње плутајућих брана за 
прикупљање отпада на Лиму. 
Фондација „Ана и Владе Дивац“ 
и Регионална развојна агенција 
покренули су Фонд за развој 
пољопривреде.

11. БЕОЧИН

АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Активисти МО Баноштор подржали 
су акцију кандидата на изборима за 
Савет МЗ, који су из личних средстава 
уградили улазна врата на Дому пензио-
нера. Нови билборди са ликом председ-
ника Александра Вучића постављени 
су на четири локације. Активисти МО 
Раковац и МО Сусек уредили су зелене 
површине у својим местима. Поверени-
ци OО Михајло Божић, Владимир Ми-

хић и Драган Самарџић уручили 
су пакете породицама слабијег 
материјалног стања. Чланови МО 
Бразилија уредили су атарски 
пут према викенд насељу Степин 
До и из личних средстава насули 
атарски пут у наставку Омладин-
ске улице. Одржан је састанак 
Савета за интернет и друштве-
не мреже, којем је присуствовао 
Томислав Јанковић, координатор 
Савета за Војводину. Активисти 
свих месних одбора разговарају 
са суграђанима и деле „СНС Ин-
форматор“.

15. МАЛИ ЗВОРНИК
ЧИШћЕњЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ

Учешћем у акцији 
чишћења обале Дри-
не, чланице Унија 
жена ОО и Удру-
жење жена Малог 
Зворника подржа-
ле су обележавање 

Дана заштите жи-
вотне средине. У по-
сети нашем ОО били 
су представници ОО 
СНС Уб, а на састан-
ку је договорен на-
ставак сарадње.

16. БОГАТИћ
ОБИЛАЗАК БУШОТИНЕ
Министарка Зорана Михајловић разговарала 

је са председником Општине Миланом Дамњано-
вићем, начелником Мачванског управног округа 
Владаном Красавцем и председником Општине 
Владимирци Гораном Зарићем, а обишла је и бу-
шотину ББ1, са које је пре две године пуштен први 
систем даљинског грејања на хидрогеотермалну 
енергију у нашој земљи, а којим се загрева осам 
јавних установа у граду. Активисти МО Богатић 
засадили су 37 садница поред фудбалског терена.

13. РАЧА
ПРИЗНАњЕ ЗА ОПШТИНУ

У селу Вишевац, родном месту вожда Ка-
рађорђа, епископ шумадијски Јован освештао 
је новоизграђени парохијски дом. После литур-
гије, уручио је признања свима који су учест-
вовали у изградњи здања. Највишим црквеним 
одликовањем Епархије шумадијске - Орденом 
Светих крагујевачких новомученика првог сте-
пена - одликовани су браћа Александар и Душан 
Сенић, Општина Рача и председник Општине 
Ненад Савковић. Такође, у Вишевцу је одржана 
и међународна манифестација Вождови дани 
ракије.
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17. НОВА цРњА
ПОСЕТА БАНАТСКЕ БРИГАДЕ

Команда за развој Банатске 
бригаде - Гарнизон Зрењанин 
изводила је активности на те-
риторији Општине Нова Црња. 
Припадници бригаде, предвођени 
командантом пуковником Алек-
сандром Дедићем, обишли су храм 
Светог великомученика Проко-
пија, дворац Нојхаузен и родну 
кућу Ђуре Јакшића, где су их, 
поред представника Туристичке 
организације, сачекали и ученици 
ОШ „4.октобар“ из Војводе Степе.

18. жАГуБИцА
ОБНОВА АТАРСКИх ПУТЕВА

У насељу Суви До у току је ре-
конструкција брдских и атарских 
путева који су, због обилних па-
давина и одрона, били непроход-
ни. Радови се изводе уз подршку 
локалне самоуправе, а на терену 
су свакодневно председник МО 
Миле Перић и члан Савета МЗ 
Жељко Бунић.

19. ПЕТРОВАц 
НА МЛАВИ
РЕКОНСТРУИСАНИ 
ПЕШАЧКИ мОСТ

Поводом Дана Општине, свеча-
но је отворен пешачки мост преко 
реке Млаве и постављен интерак-
тивни тотем, у циљу промоције 
туристичке понуде.

20. ВРАњЕ
САСТАНАК ОКРУЖНОГ 
ОДБОРА ПЧИњСКОГ 
ОКРУГА

Одржан је састанак Окружног 
одбора СНС Пчињског округа, 
којем су присуствовали председник 
ИО СНС Дарко Глишић, потпред-
седник Главног одбора СНС Алек-
сандар Шапић и потпредседник 
ИО Драган Стевановић. Глишић 
је похвалио ГО СНС Врање око 
ангажовања за недавне изборе за 
савете месних заједница у Врању и 
Врањској Бањи, и исказао уверење 
да је наш одбор спреман да покаже 
резултате на председничким и пар-
ламентарним изборима.

21. ГОЛуБАц
НОВИНЕ НА ШЕТНО-
БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ

Постављене су рампе, ограда и 
саобраћајни знакови на шетно-би-
циклистичкој стази. Реконструисане 
су противградне станице у насељи-
ма Винци, Мрчковац и Снеготин. У 
пројекту прекограничне сарадње са 
Румунијом, завршени су радови на 
делу магистралног пута из Синђе-
лићеве улице у Цара Душана и у ули-
цама Цара Лазара и Рибарској. Адап-
тирана је надстрешница спортског 
ресторана у насељу Брњица.

22. ЧОКА
УРЕђЕњЕ СТРАНАЧКИх 
ПРОСТОРИЈА

Активисти МО Падеј уредили су 
зелене површине, офарбали клупе 
и засадили цвеће, а активисти МО 
Чока уредили су страначке прос-
торије.

23. ВРњАЧКА БАњА
мЕђУОПШТИНСКА 
САРАДњА

Председник Општине Бобан 
Ђуровић обишао је завршне радо-
ве на комплетној реконструкцији 
Дома здравља. У насељеном мес-
ту Штулац поставља се пешачка 
стаза поред магистралног пута 
Краљево-Крушевац. У близини 
хотела „Врњачке терме“ ради се 
кружни ток.  Поред четири те-
матска моста - љубави, матема-
тике, даљинара и филма, „рођен“ 
је и мост „Споменар“. Споразум о 
међуопштинској сарадњи у слу-

чају катастрофа, потписало је 18 
градова и општина из слива За-
падне Мораве. Одржана је Нацио-
нална конференција „Социјална 
заштита у условима дуготрајне 
пандемије“, којој су присуство-
вали министарка Дарија Кисић 
Тепавчевић и председник наше 
Општине. Врњачка Бања и још 66 
градова и општина потписали су 
уговор о додели средстава за по-
већање енергетске ефиксаности, 
са Министарством рударства и 
енергетике.

25. ВРБАС
УСКОРО НОВА ЗГРАДА 
ДОмА КУЛТУРЕ

У Равном Селу  почело је ру-
шење старе, неупотребљиве 
зграде Дома културе, чиме су 
отпочели и припремни радови за 
изградњу новог објекта намење-
ног културном животу места. По-
четку рушења старе зграде, која 
је, иначе, изгорела у пожару у 
априлу 2016. године, присуство-
вали су и Предраг Ројевић, пред-
седник Општине, и Срђан Станић, 
члан Општинског већа задужен 
за спорт.

26. КЛАДОВО
БОЉИ ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОм

Председник Општине Саша 
Николић са сарадницима и коор-
динатором Канцеларије за младе,  
обишао је Удружење особа са ин-
валидитетом „Нада“. Општина је 
донирала клима уређај Служби 
опште медицинске помоћи Дома 
здравља. Шеф Делегације ЕУ Сем 
Фабрици разговарао је са пред-
седником Николићем о пројекти-
ма које финансира ЕУ везаним, пре 
свега, за туризам.

27. ВЕЛИКА ПЛАНА
ИНФРАСТРУКТУРА 
У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

Поводом обележавања праз-
ника Свете Тројице, организован 
је традиционални дочек литије 
испред зграде Општинске управе. 
Велика Плана добитник је захвал-
нице за сарадњу на спровођењу 

Програма подршке ЕУ развоју 
општина - ЕУ ПРО. Министарство 
привреде одобрило је средства 
за изградњу инфраструктуре у 
индустријској зони. Председник 
Општине Игор Матковић потпи-
сао је Повељу о оснивању Клуба 
градова и општина са повољним 
пословним окружењем, у орга-
низацији НАЛЕД-а. Одржан је и 
Видовдански сабор у Доњој Лива-
дици. Активисти ОО сваке среде 
разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

28. КуЧЕВО
НОВИ АСФАЛТ, ИЗЛОЖБА, 
СТАНОВИ

Радови чланица Удружења 
жена „Ентузијасти“ били су изло-
жени на изложби „Славимо жене 
и наслеђе“ у амбасади САД у Бео-
граду. Потписани су уговори о до-
дели пластеника корисницима. ОШ 
„Вељко Дугошевић“ из Турије једна 
је од две школе из Србије које су 
учеснице пројекта ЕУ „SALL - Шко-
ла као отворена лабораторија“. По-
часни конзул Србије у Турској Са-
лих Акгул Хаџифејзовић посетио је 
Кучево и разговарао о сарадњи са 

председником Општине др Иваном 
Рајичићем и замеником Ненадом 
Микићем. Завршено је асфалти-
рање до Видиковца „Јелена стена“ 
и урађен је и други слој асфалта 
на путу за Церемошњу. Уручени су 
кључеви нових станова избеглим 
породицама из БиХ и Хрватске.

29. ОџАцИ
БЕСПЛАТАН ВРТИћ 
ЗА СВУ ДЕЦУ

Општина финансира бора-
вак у вртићу за сву уписану децу. 
Општинско веће донело је правил-
ник о накнади трошкова за ванте-
лесну оплодњу. Општина са седам 
милиона динара помаже изградњу 
и одржавање верских објеката. Та-
кође, обезбедила је новчане награ-
де за студенте. Потписан је уговор о 
замени столарије и повећању енер-
гетске ефикасности са Министар-
ством рударства и енергетике. По-
чели су бесплатни тренинзи „Децо, 
хајдемо на спорт“ и објављене су 
пропозиције бициклистичке трке за 
Куп Србије „Велика награда Оџака“. 
Општина је добила шест уговора из 
области културе код Покрајинског 
секретаријата за културу. Припрема 
се манифестација Тамбура у срцу 
Дероња, одржани су Кирбајски 
дани, Дани Милетића и Сачијада. 
Активисти ОО уредили су простор 
око базена, пред почетак купалиш-
не сезоне.

30. СуБОТИцА
ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК ЖЕТВЕ

Градоначелник Стеван Бакић 
угостио је министарку Анђел-
ку Атанасковић и разговарао о 
унапређењу пословног окружења. 
Министар Бранислав Недимо-
вић најавио је почетак жетве на 
имању Милована Ждрње у Новом 
Жеднику. Градоначелник Бакић 
обишао је Слободну зону. Такође, 
састао се са Јевгенијем Барано-
вом, директором Руског центра за 
науку и културу. Школски центар 
„Доситеј Обрадовић“ обележио је 
Дан школе. Одржан је Дечији фес-
тивал „Палићке нотице“. Насеља 
Вишњевац и Нови Жедник, која су 
населили солунски добровољци, 
обележила су стогодишњицу села. 
Градоначелник Бакић примио је 
атлетичаре Јовану Илић, Максима 
Пушкара, Дарија Башић Палко-
вића и тенисерку Милу Половину.

31. БАЧКИ ПЕТРОВАц
ЗА БОЉУ БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАћАЈА

Савет за безбедност саобраћаја 
организовао је кампању за упо-
требу дечијих ауто-седишта, а 
гост је био Славен Мановић, пред-
седник Института за безбедност 
саобраћаја из Новог Сада. Велика 
Барселона организовала је камп 
за младе фудбалере, на којем су 

учествовала двојица момака из 
наше општине - Душан Стојиса-
вљевић и Марјан Лукач. У Маглићу 
су одржане традиционалне Видо-
вданске свечаности. Чланови MO 
Кулпин и МО Маглић очистили су 
паркове у својим местима. Активи-
сти ОО разговарали су са суграђа-
нима и делили „СНС Информатор“. 
Одржан је састанак Савета за ин-
тернет и друштвене мреже.

32. АДА МОЛ
УРЕђЕњЕ ПЛАЖЕ НА ТИСИ

Локална самоуправа, МЗ Мол и 
ЈКП „Стандард“ организовали су 
радну акцију на обали Тисе у Молу, 
коју су подржали Добровољно 
ватрогасно друштво и цивилна уд-
ружења „Зелентарка“, „Белорепан“ 
и „Пчелице“. На плажи је распо-
ређено 22 кубика песка, опране су 
бетонске степенице, постављена 
су врата на кабинама, офарбане су 
клупе, покошена је трава, поста-
вљени лед рефлектори и одбојкаш-
ке мреже. Основношколци и ове 
године добијају сезонску улазницу 
за базене ЈП „Адица“.

33. КОВАЧИцА
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
УЧЕНИКЕ

Општина је обезбедила компле-
те класика српске књижевности за 
вуковце и таблет рачунаре за ђаке 
генерације. Општина је добила 
5.000 евра за најбољи пројекат - из-
градњу сензорне собе за особе са 
инвалидитетом, у склопу програма 
„Иницијатива социјалне димензије 
за европске интеграције - СДИ“. 
Чланице Уније жена организова-
ле су прославу рођендана за две 
породице са већим бројем деце, а 
чланице МО Падина подржале су 
акцију помоћи породицама слабијег 
материјалног стања. Активисти МО 
Црепаја уредили су простор испред 
амбуланте и око споменика културе 
из 19. века, а активисти МО Самош 
делили су „СНС Информатор“.

34. СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА
АКЦИЈА ЧИШћЕњА

Активисти МО Азања организо-
вали су акцију чишћења и уређења 
зелених површина у селу.

35. КОВИН
НОВА ГРАДСКА ДЕПОНИЈА

У галерији Центра за културу от-
ворена је Изложба „Трагови једног 
времена: Филмски плакат 1945-
1970“. Марија Лукић одбранила је 
титулу најбоље у држави на првен-
ству у спортском риболову за даме. 
У склопу решавања проблематике 
градске депоније, одређена је ло-
кација да се отпад одлаже на месту 
Старог стрелишта. Млади волон-
тери Црвеног крста били су учес-

ници међународног кампа. Више 
од 12 милиона динара уложено је 
у модернизацију биоскопске сале. 
Одржана је традиционална мани-
фестација „Стари Лала“.

37. НЕГОТИН
УЛАГАњЕ У РОГЉЕВАЧКЕ 
ПИВНИЦЕ

У оквиру посете Источној Ср-
бији, Дарко Глишић, председник 
ИО СНС, Александар Шапић, 
потпредседник Главног одбора, и 
Лука Петровић, члан Председни-
штва и координатор за Источну 
Србију, разговарали су са члано-
вима странке, функционерима и 
повереницима. Сем Фабрици, шеф 

Делегације ЕУ у Србији, заједно са 
председником Општине Владими-
ром Величковићем, обишао је Ро-
гљевачке пивнице, које ће, поред 
Рајачких, бити реконструисане у 
оквиру пројекта „ЕУ за културно 
наслеђе и туризам“. Величковић 
је уручио и 31 уговор о стипен-
дирању ученика и студената, а 
Општина је подржала и пројекте 
четири пољопривредна удружења.

39. НОВИ ПАЗАР
ПУТ ПРЕмА ДЕПОНИЈИ

Почела је изградња пута према 
депонији Голо брдо, у дужини од 
два километра. Пут ће омогућити 
лакши приступ кућама мештанима 
неколико села, а значиће и радни-
цима ЈКП „Нови Пазар“.

40. СМЕДЕРЕВО
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУЧИћА

Смедерево је било домаћин 74. 
Првенства Балкана за атлетичаре, 
а отварању манифестације при-
суствовао је и председник Алексан-
дар Вучић. Након обиласка атлетске 
стазе у Тврђави, председник Вучић 
поручио је да ће држава помоћи тај 
спорт. Такође, изразио је наду да ће 
председник НР Кине Си Ђинпинг, 
током наредне посете Србији коју је 
потврдио, доћи и у Смедерево.

41. ВЛАДИМИРцИ
ПРОЈЕКАТ ГЕОТЕРмАЛНОГ 
БУНАРА

Чланови ОО редовно подржавају 
хуманитарне акције и помажу угро-
женим породицама. Такође, редов-
но су одржавали штандове и разго-
варали са суграђанима. Председник 
Општине Горан Зарић потписао је 
уговор о трансферима у социјалној 
заштити, које додељује Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања. Присуствовао 
је и састанку са министарком Зора-
ном Михајловић, приликом посете 
Општини Богатић, на којем се гово-
рило о изградњи геотермалног бу-
нара. Обележили смо Светски дан 

заштите животне средине. Рекон-
струисана је нисконапонска мрежа 
у Јазовнику.

42. МАЛО цРНИћЕ
ПРИЈЕм ЗА НАЈБОЉЕ ђАКЕ

Председник Општине примио је 
најбоље ученике, носиоце Вукове 
дипломе и ђаке генерације, и уру-
чио им књиге и таблет рачунаре.

43. БАЧ
УРЕђЕњЕ ТРГА

Активисткиње Уније жена уре-
диле су централни градски трг у 
Бачу, а активисти Уније пензионера 
центар Вајске и Бођана. Туристич-
ка организација организовала је 
манифестацију „ЦиклоБач 7“, која 
сваке године окупља велики број 
заљубљеника у двоточкаше.

44. СЕЧАњ
ПОКЛОНИ ЗА ђАКЕ ПРВАКЕ

Додељене су традиционалне Ви-
довданске награде најбољим уче-
ницима основних и средњих школа. 
Свечаност је отворио председник 
Општине Предраг Рађеновић и поз-
вао ученике да се, после завршеног 
школовања, врате у родно место. 
Општина је обезбедила пакете са 
школским прибором за све ученике 
који су уписали први разред.

45. шАБАц
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА

Чланови Градског одбора разго-
варали су са суграђанима о начини-
ма да се унапреди живот у Шапцу, 
на штанду у малом парку код Соко-
лане, и делили „СНС Информатор“.

46. ВРшАц
ПРВИ ЦЕНТАР ЗА 
ДЕмЕНЦИЈУ

Становници Марковца урадили 
су центар села, а млади активисти 
МО Братство-јединство делили 
су „СНС Информатор“. Одржан 
је стонотениски турнир „Топ 12“. 
У Специјалној болници за пси-

24. ЛЕСКОВАц
БРОЈНЕ мАНИФЕСТАЦИЈЕ

38. КРуПАњ
ПОСЕТА КОСОВУ 
И мЕТОхИЈИ

Народна посланица Ивана 
Поповић, у пратњи делегација 
17 општина, међу којима су 
били и представници Општи-
не Крупањ, на челу са Иваном 
Исаиловићем, посетили су 
север КиМ и уручили поклоне 
мештанима МЗ Лешак. Мла-
ди активисти ОО придружи-
ли су се акцији прикупљања 
пластичних чепова за особе 
са хендикепом. Ивана Попо-
вић, Иван Исаиловић и Алек-
сандар Петровић обишли су 
радове на мосту преко реке 
Змајевац, затим на деоници 
пута од раскрснице МЗ Це-
рова-МЗ Дворска до засеока 
Васићи. Такође, обишли су за-
сеок Кикановићи и Церову где 
је у току асфалтирање. У Осе-
чини је одржана јавна распра-
ва поводом изградње транс-
фер станице и рециклажног 
дворишта. Активисти ОО 
суграђанима су делили „СНС 
Информатор“ и разговарали о 
значају имунизације. Чланови 
Савета за туризам и пољопри-
вреду разговарали су са 
мештанима о сеоском туризму 
и субвенцијама.

36. БРуС

ПРИЈЕм И ИЗЛЕТ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ
За 12 носилаца нај-

виших признања на др-
жавним такмичењима 
приређен је пријем у 
кабинету председнице 
Општине Валентине Ми-
лосављевић. За најбоље 
ученике организована 
је једнодневна посета 
Београду. Настављају 
се радови на изради 
пројектне документа-
ције и уређењу сеоских 
путева.

Активисти свих МО подржали 
су хуманитарне активности и ор-
ганизовали акције уређења око-
лине, чишћења смећа, кошења 
траве и садње цвећа. Одржана 
је традиционална литија пово-
дом градске славе Свете Троји-
це, затим манифестације Дани 
лесковачке мућкалице, Дани 
јагоде, Фестивал кратког филма, 
шампионат у Дрифт тркама. Ре-
конструисана је Улица Милоша 

Обилића у Копашници, путни 
прелаз на путу Печењевце-Ли-
повица и капела на Шпитаљском 
гробљу. Отворен је нови објекат 
„Кнез петрола“. Амбасадор Ира-
на посетио је компанију „Невена 
колор“. Подељен је најновији 
„Лесковачки гласник“. Liffe је 
проглашен за најпрестижнији на-
ционални фестивал, а лесковач-
ки Народни музеј четврти пут за 
најбољи музеј у Србији.
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хијатријске болести отворен је 
први Центар за деменцију у реги-
ону. Завршава се реконструкција 
водоводне мреже у Бихаћкој ули-
ци. Вршац опен, прво коло домаће 
лиге и прво у региону у дисципли-
ни прелет параглајдером, окупило 
је 70 пилота из целог света. У Из-
бишту је одржан Фестивал банат-
ске кухиње, у Јабланици гулашија-
да и фудбалски турнир, а у Уљми 
је обележена сеоска слава.

48. ТИТЕЛ
ПРИЈЕм ГРАђАНА

Председник ОО мр Драган Бо-
жић прима грађане на разговор 
сваког четвртка, у просторијама 
странке у Тителу, као и у осталим 
месним одборима.

49. ПЛАНДИшТЕ
ГАРДЕРОБА ЗА ШТИћЕНИКЕ 
ДОмА У СТАРОм ЛЕЦУ

Потписан је уговор о суфинан-
сирању енергетске санације стам-
бених зграда, породичних кућа и 
станова. На фестивалу „Good food 
& wine“ у Београду, учествовале 
су чланице Уније жена нашег ОО. 
Чланови ОО подржали су органи-
зацију традиционалних Дана риба-
ра. Пландиште и Росоман у Македо-
нији негују дугогодишњу сарадњу, 
а обележавању сеоске славе Духов-
ден у Росоману присуствовали су 
представници локалне самоуправе, 
на челу са Јованом Репцом. Активи-
сти МО Велика Греда прикључили 
су се прикупљању одеће и обуће за 
кориснике Дома за душевно оболе-
ла лица у Старом Лецу.

50. ЗРЕњАНИН
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Члан Главног одбора СНС Симо 
Салапура проглашен је за личност 
године у области политике у ак-
цији „Листа Зрењанин“. Акције 
уређења јавних површина у својим 
местима организовали су активи-
сти МО Граднулица, Тесла, Доља 
- Црни Шор, Зелено Поље, Тараш, 
Сава Ковачевић, Шумица. Активи-
сти ГО уредили су и простор око 
градског језера. Градоначелник 
Салапура присуствовао је уручењу 
споразума о учешћу нашег града у 
програму „Заједници заједно“.

51. ТРГОВИшТЕ
АСФАЛТИРАњЕ ПУТА

Настављају се радови на ас-
фалтирању државног пута, а у 
сарадњи са државом, локална 
самоуправа интензивно ради на 
даљем побољшању живота грађа-
на, рекла је председница Општине 
Миљана Стојановић Златковић.

52. СРЕМСКИ 
КАРЛОВцИ
ВИРТУЕЛНА ТУРИСТИЧКА 
ТУРА

Настављена је масовна имуни-
зација, а мобилни пункт у виду 
аутобуса, адаптираног специјално 
за овакве прилике, био је смештен 
у центру. Општина, уз подршку 
Покрајинског секретаријата за 
културу, отпочиње израду вирту-
елне туристичке туре по најзна-
менитијим локацијама - Патријар-
шија, Капела мира, Карловачка 

гимназија... Богословски семинар 
добиће нови кров. Уз подршку 
Покрајинске владе, планира се ре-
конструкција 18 фасада.

54. ЈАГОДИНА
САСТАНАК ГРАДСКОГ 
ОДБОРА

Уз поштовање епидемиолошких 
мера, одржан је састанак ГО СНС 
у проширеном саставу, којем је 
присуствовало 350 чланова. При-
сутне је поздравио председник ГО 
Никола Радосављевић, а међу гос-
тима били су народни посланици 
Ивана Поповић и Јанко Лангура, 
затим Војкан Вукићевић из Центра 
за едукацију СНС, страначки функ-
ционери и председници општина из 

Поморавског округа и симпатизери 
странке из друштвеног, политичког 
и привредног живота Јагодине.

55. ТРСТЕНИК
ПРИЈЕм ЗА ђАКЕ 
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Председница Општине Милена 
Турк одржала је пријем за ђаке 
генерације основних и средњих 
школа, и уручила им пригодне 
поклоне. Одржан је састанак Са-
вета за информисање, који је до-
био нове чланове.

56. ВЕЛИКО ГРАДИшТЕ
ЦАРЕВЧЕВ мУРАЛ

Житни трг красиће мурал 
Властимира Павловића Царевца, 
дело сликара Николе Пршен-
дића. Недавно су ову локацију 
обишли Драган Милић, председ-
ник Општине, Владимир Штр-
бац, председник СО и Слађан 
Марковић, заменик председника 
Општине.

57. РуМА
ДВЕ УЛИЦЕ У НОВОм РУхУ

Председник Владе АП Војво-
дине Игор Мировић, председ-
ник Општине Слађан Манчић и 
потпредседник Владе АПВ Бранко 
Ћурчић пустили су у саобраћај 
улице 15. мај и 15. август, које су 
реконструисане заједничким ула-
гањем АПВ и Општине. Радови 
су обухватили комплетну рекон-
струкцију надземних и подземних 
инсталација, паркинг места и зеле-
них површина.

58. НИш

ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ
Премијерка Ана Брнабић по-

сетила је Ниш и Нишку Бању, 
где је са градоначелницом Дра-
ганом Сотировски разговара-
ла о најважнијим пројектима у 
граду. Обишле су археолошки 
парк Медијану и Ћеле-кулу, а у 
Научно-технолошком парку по-
сетиле су бројне ИТ компаније и 
разговарале са младим инжење-
рима. Као члан Председништва 
СНС, Брнабић је разговарала са 
члановима странке из Нишав-
ског округа. У својству копред-
седавајуће на састанку Комитета 
региона ЕУ и Републике Србије, 
градоначелница је говорила 
о значају локалних власти у 
приступању Србије ЕУ.

Ниш су посе-
тили амбасадор 
Руске Федера-
ције Александар 
Боцан-Харчен-
ко и амбасадор 
Египта Амр Алу-
вејли. Градови и 
општине са по-
вољним послов-
ним окружењем, 
уз подршку НА-
ЛЕД-а, основали 
су Клуб којим ће наредне чети-
ри године председавати Ниш. 
Градоначелница је положила 
венце на спомен-плочу на Бу-
левару хероја са Кошара. Завр-
шени су радови у Студеничкој 

улици, у Нишкој Бањи отворен 
је туристичко- информативни 
центар, а Ниш је добио и нови 
простор за венчања. После ве-
лике паузе због ковида, градона-
челница је у Градској кући орга-

низовала разговор с грађанима. 
Најталентованијим средњош-
колцима и студентима, уручене 
су стипендије. Канцеларија за 
младе организовала је вакцина-
цију студената.

Активисти Уније младих разго-
варали су са грађанима у центру 
града. Савет за популацију, бригу 
о деци и социјална питања обе-
лежио је Међународни дан деце 
жртава насиља и Међународни 
дан борбе против насиља над 
старима. Народна посланица и 
повереница Савета Јелена Жарић 

Ковачевић посетила је село Мез-
грају и симпатизерима странке 
уручила поклоне са стварима за 
домаћинство. Поводом Светског 
дана заштите животне средине, 
чланови Савета за заштиту жи-
вотне средине и чланице Уније 
жена организовали су заjедничку 
акциjу чишћења кеjа.

ГО СНС НИш

59. цРВЕНИ КРСТ
РАЗГОВОР О ВАЖНОСТИ 
ВАКЦИНАЦИЈЕ

Женска одборничка мрежа 
позвала је, поводом Међународ-
ног дана детета, на апсолутно 
поштовање деце. Повереник ОО 
Драган Станковић посетио је 
Мезграју, где су уређени спорт-
ски терени, организовао је и 
пријем грађана, а пријем заинте-
ресованих у Народној скупштини 
имала је народна посланица Је-
лена Жарић Ковачевић. Чланови 
Савета за популацију, бригу о 
деци и социјална питања посе-
тили су Сигурну кућу у Нишу, 
поводом Међународног дана 
борбе против насиља над стари-
ма. Чланови Савета за здравство 
обилазили су градска и сеоска 
насеља и разговарали о важнос-
ти вакцинације. Чланови Уније 
младих сваког викенда на штан-
довима разговарали су са грађа-
нима, а комшијама из социјално 
угрожених породица даривали 
су пакете са храном и кућном хе-
мијом, припремљене из сопстве-
них средстава.

64. ГАџИН ХАН
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
СЕОСКИх АмБУЛАНТИ

Премијерка Ана Брнабић је у 
Гаџином Хану говорила о запо-
шљавању здравствених радника, 
реконструкцији сеоских амбу-
ланти и изградњи индустријске 
зоне. У селу Калетинац почело 
је обнављање куће Драгутина 
Матића, која ће бити музеј са ау-
тентичним предметима ратника 
„Ока соколовог“. На тргу у Гаџи-
ном Хану завршена је фонтана, у 
Доњем Драговљу сеоске улице, 
а у току је реконструкција пута 
Тасковићи-Гаџин Хан. Председ-
ник Општине Милисав Филипо-
вић уручио је награде најбољим 
ученицима ОШ „Витко и Света“. 
Одржан је Видовдански сабор на 
Сувој планини.

60. ПАЛИЛуЛА
УРЕђЕњЕ ПАРКОВА

Чланови Савета за комуналне 
делатности и Савета за зашти-
ту животне средине уредили су 
паркове и зелене површине у 
насељима Доње Међурово, Паси 
Пољана, Мрамор и Суви До. Са 
суграђанима су разговарали ак-
тивисти и функционери стран-
ке на Леденоj Стени, Делиjском 
Вису, Палилули и Бубњу. Чла-
нови Савета за здравство посе-
тили су седам моравских села и 
разговарали о важности имуни-
зациjе. Униjа младих обележила 
jе Светски дан заштите животне 
средине.

61. МЕРОшИНА
ОБНОВА КОмПЛЕКСА НА ОБЛАЧИНСКОм ЈЕЗЕРУ

Председница Владе Ана Брнабић и министарка Анђелка Атанаско-
вић посетиле су Мерошину и разговарале о реконструкцији угости-
тељско-туристичког комплекса Облачинско језеро. Општинско ру-
ководство разговарало је са начелником Нишавског управног округа 
Петром Бабовићем и посланицима о помоћи Мерошини и привлачењу 
инвеститора. Активисти су сваког викенда делили „СНС Информатор“ 
и разговарали са мештанима. Председник Општине Саша Јовановић 
потписао је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 
уговор о изградњи вртића.

65. МЕДИЈАНА
ПОДЕЛА ФЛАШИЦА 
СА ВОДОм

На више локација у граду, 
пролазницима су због ви-
соких температура дељене 
флашице воде. О раду СНС 
суграђани су могли да се 
информишу из „СНС Инфор-
матора“ који су добијали на 
штандовима. 

66. СВРљИГ
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ

Чланица Председништва 
СНС Ана Брнабић присуство-
вала је састанку проширеног 
ОО СНС и Уједињене сељачке 
странке. Формиран је Савет 
за здравство. Уз поделу „СНС 
Информатора“, повереници и 
активисти разговарали су са 
грађанима. Угостили смо ам-
басадора Шведске Јана Лун-
дина.

62. НИшКА БАњА
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА”

Активисти МО Нишка Бања 
организовали су поделу „СНС 
Информатора“ на централном 
бањском шеталишту. Чланови 
Савета за здравство грађанима су 
указали на важност вакцинације. 
Активисти МО Никола Тесла уре-
дили су зелене површине, спорт-
ске терене и мобилијаре на ушћу 
Кутинске реке у Нишаву.

63. ПАНТЕЛЕЈ
ДОБРА КОмУНИКАЦИЈА

Испред амбуланте у МЗ Стеван 
Синђелић обновљен је споменик 
Стевану Синђелићу и уређена је 
околина. Савет за здравство одр-
жао је трибину о значају вакцина-
ције и очувању здравља. Предсе-
дница Градске општине Пантелеј 
и чланица ГО СНС Наташа Стан-
ковић, заједно са активистима, ор-
ганизовала је акцију „Добра кому-
никација, пола завршеног посла“.

47. НОВИ САД

СОЛИДАРНИ СТАНОВИ

Одржани су избори у 42 МЗ 
на територији Новог Сада, а 
кандидати СНС победили су 
у 39 МЗ. Наши кандидати ос-
војили су 411 места (94,27 од-
сто) и у апсолутним бројевима 
освојили смо 10 хиљада више 

гласова него 2017. године. Гра-
доначелник Милош Вучевић 
обишао је реконструисану и 
дограђену ОШ „Прва војвођан-
ска бригада“. Министар Не-
димовић и градоначелник 
посетили су пољопривредна 

домаћинства у Футогу и Каћу. 
Град је саградио 25 солидар-
них станова и два велика ста-
на за комерцијалну продају. 
Активисти МО Парагово и Ју-
говићево уредили су зелене 
површине. Активисти МО Нова 

Детелинара и Раднички уреди-
ли су дечије игралиште. Наши 
најстарији суграђани пожеле-
ли су да имају клупе на окрет-
ници на Поповици, а активисти 
МО Сремска Каменица 1 су ре-
ализовали њихове жеље.

53. ЛЕБАНЕ
ПАКЕТИ ЗА РОмЕ

Председник Општине 
Иван Богдановић обишао је 
махалу Ђорђинци у Шуману, 
где је почело асфалтирање 
улице. Помоћница пред-
седника Општине Наташа 
Стојановић и координа-
тор за ромска питања Саша 
Пешић поделили су 70 хи-
гијенских пакета Ромима у 
насељу у Јабланичкој улици 
и у насељима Бошњаце 1 и 2, 
Ћеновцу и Ждеглову. Овај 
пројекат омогућен је зах-
ваљујући Министарству за 
људска и мањинска права и 
програму Немачке развојне 
сарадње.

грАдонАчелник милош ВучеВић у обилАску школе и гАздинстАВА
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СМЕДЕРЕВО

ВЕЛИКА ПЛАНА

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

пОДУНАВСКИ ОКРУГ

Никола 
Мијатовић

По струци меди-
цински техничар. 
Повереник је МО 
Карађорђев дуд. 

Увек први у свим активностима, по-
себно се истакао у хуманитарном 
раду, пружајући старијим суграђа-
нима медицинску негу.

Страхиња 
Павешковић

Д и п л о м и р а н и 
правник, председ-
ник Уније младих 
ОО Велика Плана. 

Вредан, комуникативан, на услузи 
грађанима, ангажован у свим из-
борним кампањама и активностима. 
Нарочито се истакао у борби против 
вируса Ковид 19 и у организацији 
масовне имунизације становништва.

Татјана 
Петровић-
Стојковић

Логопед по стру-
ци, чланица МО 
Глибовац. Редов-

но учествује у свим активностима 
-штандови, хуманитарне акције, 
радне акције, константно присуство 
на терену и разговор са мештанима.

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Члан Главног одбора и 
Савета за међународну 

сарадњу Српске напред-
не странке, Никола Ерић, 
реизабран је на функцију 
потпредседника омладине 
Европске народне партије 
(YEPP).

Током XIII Конгреса YEPP-
а, који се одржава у Бриселу, 
Ерић је информисао учеснике 
о економским успесима Ср-
бије предвођене председни-

ком Александром Вучићем, 
као и о успешном процесу 
вакцинације који се спроводи 
у земљи. Такође, представио 
је део економских мера по-
моћи привреди и грађанима 
од стране државе.

Говорећи о важној улози 
младих у друштву, Ерић је 
посебно нагласио да пред-
седник Србије и СНС Алек-
сандар Вучић пружа велику 
подршку младима у поли-

тици а да као резултат тога 
СНС данас има четрдесет и 
пет младих посланика у На-
родној скупштини.

Нагласивши важност по-
литике проширења Европске 
уније као једне од најуспеш-
нијих политика у историји те 
организације, а која је вре-
меном значајно проширила 
простор мира, безбедности 
и просперитета, Ерић је поз-
вао младе лидере да заједно 

раде на интеграцији Запад-
ног Балкана у ЕУ, јер ће једи-
но тада Унија бити целовита.

Говорећи о значају реги-
оналне сарадње, Ерић је по-
себно нагласио солидарност 
и „испружену руку” Србије 
према остатку Западног Бал-
кана, рекавши да је више од 
400.000 вакцина донирано 
региону и другим партнери-
ма у циљу што ефикасније 
борбе против пандемије.

српска напредна 
странка одржа-
ла је састанке 

проширеног извршног 
одбора 16. и 17. јула, 
у нишу, новом саду и 
београду. састанцима 
је присуствовао пред-
седник Александар Ву-
чић који је поручио да 
ће напредњаци пред 
грађане изаћи са кон-
кретним резултатима 
свог рада, али и кон-
кретним плановима за 
будућност.

Председник је на ску-
повима, између оста-
лог, рекао да је снс от-
ворена странка за све 
поштене људе, а да су 

сви одбори дужни да 
позову чланство на са-
станке страначких ор-
ганизација као припре-
му пред предстојећи 
Kонгрес странке, чиме 
се, заправо, креће у 
припрему за кампању 
за предстојеће изборе.

„инсистираћемо на 
томе да сви грађани 
буду обавештени шта 
смо урадили, и у ло-
калним заједницама, 
општинама, градовима 
и на нивоу државе“, 
навео је председник 
Вучић.

Поред порука о раду 
странке, предстојећем 
Kонгресу и изборима, 

председник је рекао 
да се србија налази у 
изазовним временима, 
да многима смета то 
што данас србија није 
слаба држава, што се 
не додворава нико-
ме и љубоморно чува 
своју сувереност и не-
зависност. Посебно 
је истакао економске 
резултате, изградњу и 
обнову инфраструкту-
ре. Поносан је, како је 
рекао, на постигнуто, 
и поручио да ће снс 
још јаче да ради за на-
род србије.

„у снс-у има мес-
та за све поштене и 
вредне људе, требало 
би да останемо отво-
рена странка, странка 
која прима раширених 

ЕРИћ РЕИЗАБРАН ЗА пОТпРЕДСЕДНИКА YEPP-А Реизбор представника 
СНС на месту потпредсед-
ника YEPP-а, представља 
још једну потврду угледа 
и поштовања које Српска 
напредна странка и пред-
седник Александар Вучић 
имају у Европи и Европској 
народној партији (EPP), а 
чији је СНС придружени 
члан.

Као омладинска органи-
зација Европске народне 
партије, YEPP представља 
највећу политичку асоција-
цију младих политичара 

у Европи, која окупља 63 
омладинских организација 
политичких партија десног 
центра из 39 земаља. Унија 
младих СНС је пуноправан 
члан YEPP-а од априла 2017. 
године.

Делегати Уније младих 
СНС на XIII Конгресу YEPP-а 
били су Немања Јоксимовић, 
Ђорђе Тодоровић, Милан Ра-
дин, Вук Мирчетић, Немања 
Завишић, Горан Томић, Ми-
лан Стаменковић, Љубомир 
Цветановић и Димитрије 
Ђорђевић.

СНС ћЕ ЈОш ЈАчЕ ДА РАДИ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ

руку људе у своје редо-
ве, у своју породицу“, 
рекао је Вучић, истакао 
да напредњаци никада не 
смеју ни да заличе на оне 
који су својом бахатошћу 
и лоповлуком уништили 
и разорили србију.

„они су фабрике зака-
танчили, а ми их отва-
рамо широм србије. бо-
рићемо се за сваки нови 
пут, пругу, мост, болни-
цу, дом здравља, школу, 
за ново повећање плата 
и пензија. нико нам не 

може забранити да во-
лимо и радимо за своју 
србију“, поручио је пред-
седник Вучић.

на свим састанци-
ма учествовали су и 
потпредседници главног 
одбора снс и чланови 

Председништва странке. 
на састанку у београ-
ду, за новог повереника 
градског одбора снс 
београд једногласно је 
изабрана Ана брнабић, 
чланица Председништва 
снс.

НИш, НОВИ САД, БЕОГРАД

миленко јоВАноВ, мАријА обрАдоВић, дАрко глишић, АлексАндАр Вучић, 
милош ВучеВић, АлексАндАр шАПић
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Народни посланици Сања 
Лакић и Младен Бошко-
вића реализовали су шесту 
заједничку акцију помоћи 
суграђанима на истоку Ср-
бије, за само месец дана. 

Овога пута испунили су 
дато обећање и обезбеди-
ли донацију намирница за 
кухињу Дома „Станко Пау-
новић“ из сопствених при-
хода.

Око 103.000 бео-
градских основаца 
од 1. септембра до-

биће бесплатне таблете и 
дигиталне уџбенике, а прва 
два разреда основне уџбе-
нике, рекао је заменик гра-
доначелника Горан Весић. 
Пројекат Града Београда 
„Беотаблет” подразумева 
да све ученице и ученици 
од трећег до шестог раз-
реда, њих 67.592, добију 
бесплатне таблете и диги-
талну верзију уџбеника.

„Ученици првог и дру-
гог разреда, којих је око 
34.000, добиће бесплатно 
четири уџбеника из сле-
дећих предмета: Матерњи 
језик, Математика, Свет 
око нас и Страни језик. Сви 
наставници и учитељи, њих 

6.752 који су ангажовани у 
настави од трећег до шестог 
разреда, добиће бесплатно 
лаптопове од Града Бео-
града“, објаснио је Весић 
и нагласио да је  вредност 

таблета око 5,5 милиона 
евра, а Град Београд је из-
двојио 190 милиона динара 
за куповину уџбеника и че-
тири предмета за децу која 
иду у први и други разред.

Врњачка Бања је у 2019. 
години забележила ре-

кордну посећеност са ост-
варених 1.170.000 ноћења. У 
прва два месеца 2020. годи-
не имала је скоро 20 одсто 
више гостију, него годину 
дана раније. Нико није знао 
да ће доћи до пандемије и да 
ће уследити потпуни прекид, 
а затим и прилагођавање но-
вој реалности.

„Спремност да се учини 
много више на безбедности 
грађана него што то пред-
виђају актуелне мере и до-
бра национална кампања под 
слоганом „Летујте у Србији“, 
наша агресивна рекламна 

кампања, која је пре свега 
била дигитална, довели су до 
тога да Бања и у тим специ-
фичним околностима заузме 
водећу позицију у Србији 
по посећености. Многи до 
тада нису имали прилику да 
упознају Врњачку Бању или 
су имали стереотип да ту до-
лазе старија лица и да је она 
само лечилиште. Нису знали 
да постоји једна друга де-
мографска структура гостију 
- младих, породичних људи, 
спортиста. Гости из Србије 
имали су прилику да боље 
упознају, не само понуду и 
садржаје Врњачке Бање, већ 
и њено окружење“, рекао је 
председник Општине Бобан 
Ђуровић.

ГРАД БЕОГРАД

ВРЊАчКА БАЊА

пАНДЕМИЈА ДОВЕЛА ДОМАћЕ ГОСТЕ

НАРОДНА СКУпшТИНА РЕпУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ХуМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ

пОСЛАНИЦИ ЛАКИћ, пАЈКИћ 
И БОшКОВИћ ОБЕЗБЕДИЛИ 
пАКЕТЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

Младен Бошко-
вић, посланик из 

Неготина, уручио је 
хуманитарне пакете 
Јелени Везурић, в.д. 
директору Центра за 
социјални рад, које 
је за најугроженије 
грађане Општине 
Неготин припремио 
заједно са народним 
посланицима Сањом 
Лакић и Лавом 
Пајкићем.

Бошковић је наја-
вио да ће у наредном 
периоду бити доста 
акција и да планира 
да у летњим месеци-
ма за најбоље ученике 
организује посете На-
родној скупштини Србије, 
Народном музеју и обилазак 
споменика Стефану Немањи 
на Савском тргу, који је по-

дигнут уз велику подршку 
председника Александра Ву-
чића, који посебно подржава 
рад младих посланика у ре-
публичком парламенту.

За малишане у 17 предш-
колских установа на 

територији Косова и Мето-
хије обезбеђено је 5,5 тона 
слаткиша. Слаткиши су по-
клон руководства и радника 

Фабрике кондиторских про-
извода „Топ бискит“ из Тр-
говишта и посланика Ненада 
Крстића, а на иницијативу 
народних посланика са Ко-
сова и Метохије у Скупшти-
ни Србије, Данијеле Вујичић 
и Љубомира Марића.

„У данима када се готово 

свакодневно дешавају напа-
ди на српски народ на Косову 
и Метохији, жеља нам је да 
пошаљемо поруку да су наши 
највећи борци и наша будућ-
ност - управо они најмлађи, 

они нам дају снагу и смисао 
да опстајемо и остајемо у 
нашим кућама, на нашим ве-
ковним огњиштима. Највећа 
стопа наталитета у Републи-
ци Србији је управо на Косо-
ву и Метохији и зато највећу 
пажњу заслужују наша деца“, 
поручују Вујичић и Марић.

ЗА ВРТИћЕ НА КИМ 
5,5 ТОНА СЛАТКИшА
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На иницијативу народних 
посланика Сање Лакић и 
Младена Бошковића, дони-
рано је 400 књига за него-
тинску библиотеку „Доситеј 

Новаковић“. У наредном пе-
риоду очекује нас низ нових 
активности попут посете нај-
бољих неготинских ђака Гра-
ду Београду.

ДОНАЦИЈА ЗА НЕГОТИНСКУ БИБЛИОТЕКУ
шЕСТА ЗАЈЕДНИчКА АКЦИЈА

ОКО 103.000 ОСНОВАЦА ДОБИЈА ТАБЛЕТЕ 
И БЕСпЛАТНЕ ДИГИТАЛНЕ УџБЕНИКЕ

Пријем у стАром дВору зА срПску децу из регионА, учеснике ПрВог летњег кАмПА у беогрАду

обноВљенА фАсАдА грАдског 
центрА зА физичку културу, стАрог 
диф-А, једне од нАјстАријиХ згрАдА 

у оВом делу грАдА и једне од 
ПрВиХ устАноВА физичке културе 

у глАВном грАду

ХрАм сВетог АрХАнгелА гАВрилА 
у Хумској улици осВетљен је 

декорАтиВном рАсВетом

отВАрАње ВрАчАрског културног 
летА нА слАВији

ноВо дечије игрАлиште отВорено је у улици ПАВлА 
јуришићА штуњњрмА нА сАВском Венцу, уређено По сВим 

сВетским стАндАрдимА

у дечијем кутку у улици цАрА лАзАрА 
обезбеђен је културно-уметнички 

ПрогрАм зА нАјмлАђе

нАстуП сВетске оПерске зВезде елине гАрАнчА 
нА стАдиону тАшмАјдАн
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68. жИТИшТЕ
ПОДСТИЦАЈ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИмА

Министар Бранислав Неди-
мовић и покрајински секретар 
Чедомир Божић посетили су 
газдинство Драгофина Багића у 
Торку и са пољопривредницима 
разговарали о значају подстицаја. 
Божић је обишао и газдинство 
Милорада Тривуновића у Банат-
ском Двору, где је уручио уговоре 
о додели бесповратних средстава 
за опремање сточарских фарми. 
Потписани су уговори о додели 
једнократне финансијске подршке 
за одржавање запослености код 
послодаваца који нису радили 
због мера сузбијања корона ви-
руса. Општина финансира енер-
гетску санацију породичних кућа 
и станова. Локална самоуправа 
организовала је пријем за ђаке до-
битнике Вукове дипломе.

69. КуЛА
БЕСПЛАТНА УЖИНА

Активисти МО Сивац разгова-
рали су са суграђанима и делили 
рекламни материјал. На изборима 
за чланове Савета МЗ Сивац, би-
рачи су дали апсолутну подршку 
листи „Зато што волимо Сивац“. 
Поводом Међународног дана 
детета, председник Општине Да-
мјан Миљанић донео је решење о 
потпуном регресирању трошкова 
ужине. Обезбеђена су средства 
за пут Сивац - Стапар. Председ-
ник Миљанић угостио је даваоце 
који су више од 100 пута дали крв. 
Општина је обезбедила средства 
за опремање кошаркашког тере-
на у Кули. Поводом обележавања 
Дана МУП-а и Дана полиције, 
Миљанић је приредио пријем за 
полицајца године Жељка Војино-
вића. Такође, приредио је пријем и 
за ђаке генерације, које је даривао 
лаптоп рачунарима и књигама.

70. ЛАЈКОВАц
БЕСПЛАТНЕ 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Активисти ОО одржавали су 
штандове, делили „СНС Информа-
тор“, календаре, хемијске оловке, 
упаљаче... Уводи се нова услуга 
социјалне заштите - лични пра-
тилац детета, као вид подршке 
деци са сметњама у развоју. Лабо-
раторија „Сим лаб“, у сарадњи са 
Општином, обавља бесплатне ла-
бораторијске анализе за грађане, 
посебно за онколошке пацијенте и 
труднице. На Видовдан је у град-
ској кући организован пријем за 
ђаке генерације и носиоце Вукове 
дипломе, а председник Општине 
Андрија Живковић наградио их је 
рачунарима и књигама.

71. РЕКОВАц
УРЕђЕњЕ ПОЉСКИх 
ПУТЕВА

Уређен је пољски пут између села 
Драгова и Опарића, а радило се и на 
уређењу сеоских и атарских путева 
у МЗ Урсуле, Жупањевац, Сиљеви-
ца и Брајновац. Такође, уређен је 
простор код језера у Драгову. Одр-
жан је збор становника села Кавада-
ра. Додељене су награде ученицима 
основних школа, носиоцима Вукове 
дипломе и ђацима генерације. Одр-
жан је састанак Савета за интернет 
и друштвене мреже.

72. шИД
УРЕђЕњЕ ЈАВНИх 
ПОВРШИНА

Активисти МО Сот, Привина 
Глава, Вишњићево, Бикић До, Ја-
мена и Кукујевци уредили су јав-
не површине у својим местима, а 
активисти МО Шид 1 уредили су 
спортски терен и поставили таблу 
за кошарку. Чланице Уније жена 
доделиле су рачунарску опрему 
Удружењу жена „Филип Вишњић“ 

за библиотеку. Активисти ОО, из 
личних средстава чланова, обез-
бедили су плочице за просторије 
ловачког друштва у Адашевцима. 
Чланови МО Вашица и фудбалери 
ФК „Напредак“ уредили су капелу 
на гробљу, после пожара.

74. ОСЕЧИНА
ПРВИ СОКОЛОВИ ДАНИ

Одржани су први Соколови 
дани, на врху Рожањ на Соколским 
планинама, манифестација која ба-
штини очување традиције и култу-
ре. Настављени су радови на оби-
лазници око Осечине и у насељу 
Пискавице. Представници Општи-
не присуствовали су устоличењу 
владике ваљевског Исихија.

75. СОМБОР
ПОСЕТА ГЛИШИћА 
И ШАПИћА

Градоначелник Антонио Ратко-
вић уручио је картице „Наши хе-
роји“ волонтерима Црвеног крста, 
Цивилне заштите и радницима јав-
них предузећа, који су помогли у 
борби против корона вируса. Град 
је издвојио средства за чиповање 
и вакцинацију паса. Поводом Дана 
полиције и Дана МУП-а, заслужним 
полицијским службеницима уруче-
ни су поклони и захвалнице. У Град-
ској кући организована је додела 
признања добровољним даваоцима 
крви. У плану је ревитализација ка-
налске обале и деонице Великог ба-
чког канала. Делегацију Источног 

Сарајева угостили су представници 
Града. Одржане су манифестације 
Видовдански турнир и Сомборски 
котлић. Градски одбор СНС био је 
домаћин одборима из Западноба-
чког округа, поводом посете Дарка 
Глишића и Александра Шапића. На 
изборима у 16 месних заједница, 
групе грађана које је подржала СНС 
однеле су апсолутну победу. Наши 
активисти свакодневно су разгова-
рали са грађанима и делили „СНС 
Информатор“.

76. БЕЧЕЈ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
СПОРТСКИх ТЕРЕНА

Председник Општине Драган То-
шић и члан Већа Дане Мандић по-
сетили су ФК „Војводина“ из Бачког 
Градишта, уручили вредну опрему и 
најавили реконструкцију спортских 
терена. Обновљена је декоративна 
расвета у дворишту православне и 
католичке цркве у Бечеју. Свечано 
је отворен нови терен са вештачком 
подлогом, ограђен заштитном огра-
дом и са рефлекторима. Одржана је 
манифестација „Бечеј ноћу“.

77. ћИћЕВАц
ПРИЈЕм ЗА мЛАДЕ 
СПОРТИСТЕ И НАЈБОЉЕ 
УЧЕНИКЕ

Угостили смо најбољу младу 
екипу школе фудбала, на свечаној 
седници поводом Дана општине. 
Наградили смо најбоље ученике и 
њихове наставнике, за које је народ-

на посланица Ана Пешић организо-
вала наградну екскурзију и посету 
Народној скупштини, Храму Светог 
Саве и музејима Николе Тесле и Иве 
Андрића. Одржана је и традицио-
нална манифестација „Морава нас 
вода од`ранила“ у Граду Сталаћу.

84. СТАРА ПАЗОВА
ПРИЈЕм ГРАђАНА

Настављена је пракса пријема 
грађана у страначким просто-
ријама са којима разговара руко-
водство ОО, на челу са Ђорђем 
Радиновићем. Активисти МО 
Голубинци уредили су два пар-
ка у свом месту, а активисти МО 
Нови Бановци дечије игралиште. 
Уређена је и проширена плажа 
„Венеција“. Почиње изградња ка-
нализације употребљених вода са 

кућним прикључцима у Старим 
Бановцима, а у току је и рекон-
струкција водоводне мреже у Ули-
ци кнеза Михаила у Новој Пазови.

85. цРНА ТРАВА
ЧИШћЕњЕ СПОмЕНИКА

Активисткиње ОО очистиле су 
и уредиле споменик „Црнотравки“, 
један од симбола наше Општине, 
на ушћу Власине и Чемерчице. По-
чели су радови на летњем одржа-
вању сеоских и некатегорисаних 
путева. Настављена је вакцинација 
грађана против Ковида-19.

86. ПЕћИНцИ
ЗАВРШАВА СЕ НОВИ ВРТИћ

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић, у пратњи председ-

ника Општине Синише Ђокића, 
обишао је радове на изградњи но-
вог вртића у Шимановцима, за чији 
је завршетак и опремање Покрајин-
ска влада издвојила додатних 59,7 
милиона динара. Овај савремени 
објекат од 1.700 квадрата, моћи 
ће да прими 300 малишана, што ће 
окончати листе чекања за упис.

87. СРЕМСКА 
МИТРОВИцА
ПРОСЛАВА мАТУРСКЕ 
ВЕЧЕРИ

Град Сремска Митровица омо-
гућио је вакцинацију запослених 
из Градске управе града Бањалуке. 
Град је организовао матурске вече-
ри за све средњошколце. Одржан 
је тактичко-технички збор Поли-
цијске управе, поводом Дана поли-

ције и Дана МУП-а. Село Лаћарак 
добило је ново дечије игралиште.

88. ПРИБОЈ
УРЕђЕњЕ УШћА УВЦА У ЛИм

Општина је, и ове године, из-
двојила средства за награђивање 
најбољих ученика и њихових мен-
тора. Министарство заштите жи-
вотне средине одобрило је средства 
за уређење земљишта на ушћу реке 
Увац у Лим. Општина је распи-
сала конкурс за суфинансирање 
смањења загађења ваздуха из ин-
дивидуалних ложишта. Почела је 
изградња трансфер станице за ко-
мунални отпад „Бањица“. Прогла-
шени су најбољи спортисти у 2020. 
години. Подељена су ауто-седишта 
за децу. При крају су радови на 
уређењу новог исламског гробља.

КАНцЕЛАРИЈА ЗА КИМ

СТАНОВИ ЗА ПРОСВЕТАРЕ

Директор Канцеларије за Ко-
сово и Метохију др Петар Петко-
вић уручио је у Звечану кључеве 
14 нових станова намењених 
најистакнутијим наставницима 
и сарадницима, младим кадро-

вима који су запослени на Уни-
верзитету у Приштини, са при-
временим седиштем у Косовској 
Митровици. Потом је разгова-
рао у Грачаници са Србима из 
Косова Поља који су дошли како 

би му пренели своје проблеме, 
који се највише тичу безбед-
ности, економских и здравстве-
них недаћа. Директор Петковић 
честитао је српском народу Ви-
довдан из Грачанице. Састао се 

и са повратницом у Ђаковицу, 
Драгицом Гашић, која је дожи-
вела тортуру од стране локал-
них Албанаца, и пренео јој да 
ће држава учинити све да јој 
помогне.

78. КОСОВСКА КАМЕНИцА
ПОмОћ УГРОЖЕНИмА
Председница Привременог 

органа Тања Аксић обишла је 
село Кршљанце и уручила по-
моћ социјално угроженим по-
родицама. У истом селу биће 

изграђена ограда у порти цркве 
коју ће финансирати Канцела-
рија за КиМ. Такође, у Ранилу-
гу посетила је породичну кућу 
Ивана Томића.

81. ИСТОК
ОГРАђЕНА КУћА ПУмПАЛОВИћА У ДУБРАВИ
Радови на заштитној огради и 

постављању видео надзора око 
куће повратника Радоја Пумпало-
вића у Дубрави, који је учестало 
на мети Албанаца, су завршени, 

а завршен је и помоћни објекат 
на његовом имању, обезбеђени 
су алат и покућство, као што је 
и обећао директор Канцеларије 
Петар Петковић.

79. ВИТИНА
АКЦИЈА ЗА ТИЈАНУ ГЕРИћ
Хуманитарна акција „Мали 

људи великог срца“ за девој-
чицу Тијану Герић из Могиле, 
одржана је 17. јуна у дворишту 
ПУ „Ђурђевак“. Председник 
Привременог органа Срђан Ни-
колић и директорка установе 
обишли су девојчицу и уручили 

средства прикупљена у акцији. 
Патријарх српски Порфирије, 
владика рашко-призренски 
Теодосије и директор Канце-
ларије за КиМ Петар Петковић 
уручили су ордење Мајка девет 
Југовића мајкама са четворо и 
више деце.

82. ГРАЧАНИцА
ПРОСЛАВА ВИДОВДАНА
Председник Општине Срђан 

Поповић примио је делегацију из 
Берана и Будве и захвалио се срп-
ској браћи што су дошла у посету 
на Видовдан. Видовданско пе-
сничко бденије одржано је у пре-
пуној порти манастира Грачаница. 
Поводом обележавања Видовда-

на, Општина Грачаница и Привре-
мени орган СГ Приштина одржали 
су заједничку свечану седницу. Уз 
подршку Општине и у организа-
цији Удружења особа са инвали-
дитетом, одржан је Видовдански 
шаховски и пикадо турнир за осо-
бе са сметњама у развоју.

80. ЗВЕЧАН
НОВИ СТАНОВИ
У селу Бресница завршена је по-

правка локалних, некатегорисаних 
путева. Привремени орган, преко 
Канцеларије за КиМ и Владе Србије, 
обезбедио је средства за изградњу 
зграде са 12 станова у селу Грабо-
вац, намењених младим брачним 

паровима и стамбено угроженом 
становништву и још 12 станова у 
насељу Бањска. У току је изградња 
резервоара за воду за алтернатив-
но водоснабдевање у селу Сендо. 
Средства су, такође, обезбедили 
Влада Србије и Канцеларија за КиМ.

83. ЗуБИН ПОТОК
САРАДњА С ТУТИНОм 
И РОЖАЈЕм

Одржан је састанак представ-
ника Општине са руководством 
општина Тутин и Рожаје, а тема је 
била заштита животне средине, 
заштита језера Газиводе и зајед-
нички пројекти.

67. КРушЕВАц

ПОДЕЛА „СНС ИНФОРмАТОРА”

Активисти, посланици и одборници ГО СНС Крушевац дели-
ли су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима о актуел-
ним дешавањима.

73. ЛОЗНИцА

ВЕЛИКИ СТРАНАЧКИ СКУП

Савет за заштиту животне 
средине организовао је садњу 
дрвећа у Омладинском парку. 
Свечаности поводом обележа-
вања Дана града, чији је до-
маћин био градоначелник Ви-
доје Петровић, присуствовала 
је министарка Зорана Михајло-
вић. ГО СНС био је домаћин са-
станка Окружног одбора СНС 
Мачванског округа. Састанку 

су присуствовали председ-
ник ИО СНС Дарко Глишић, 
потпредседник Главног одбо-
ра СНС Александар Шапић, 
члан ИО и координатор Бра-
нислав Маловић, затим Видоје 
Петровић, Зоран Јевтић, Ми-
лан Јовановић, Иван Исаило-
вић, Ивана Поповић, Милијана 
Сакић, Милан Југовић и близу 
500 чланова СНС.

дАрко глишић, АлексАндАр шАПић, Видоје ПетроВић, 
брАнислАВ мАлоВић

ПетАр ПеткоВић у рАзгоВору сА грАђАнимА
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ПАНОРАМА
89. КРАљЕВО
НОВИ СТАНОВИ

Председница Владе Ана Брна-
бић уручила је кључеве нових 
станова припадницима снага без-
бедности из Краљева. Министар-
ка Гордана Чомић разговарала је 
са начелником Рашког управног 
округа Небојшом Симовићем, гра-
доначелником др Предрагом Тер-
зићем и представницима локалних 
самоуправа. Одржано је Државно 
првенство Србије у атлетици за 
сениоре и сениорке. Председник 
ИО СНС Дарко Глишић и потпред-
седник Главног одбора СНС Алек-
сандар Шапић разговарали су са 
чланством. Министарство државне 
управе и локалне самоуправе обез-
бедило је хигијенске пакете за при-
паднике ромске националности.

90. БАБушНИцА
КОНСТИТУИСАНИ 
САВЕТИ мЗ

Након спроведених избора у мес-
ним заједницама, конституисани су 
сви савети месних заједница. Пред-
седница Општине Ивана Стојичић 
потписала је уговор о додели сред-
става за изградњу канализације у 
Улици Ивице Миладиновића.

91. КИКИНДА
ПОГОДНОСТИ ЗА 
РОДИТЕЉЕ ТРОЈЕ 
И ВИШЕ ДЕЦЕ

Град ће за обнову путне инфра-
структуре издвојити 80 милиона 
динара, а радови су почели у 

Руском Селу и Банатској Топо-
ли. Град је расписао јавни позив 
за накнаду трошкова вантелесне 
оплодње. Град и Покрет за децу 
„Три плус“ обезбедиће посебне 
погодности за родитеље троје и 
више деце. Уприличен је пријем 
за двадесет средњошколаца који 
су остварили успех на републич-
ким такмичењима. Кикиндска 

локална самоуправа потписала је 
уговор са Министарством енерге-
тике за доделу средстава за фи-
нансирање енергетске санације 
стамбених зграда, кућа и станова. 
У току је реконструкција врелово-
да у Немањиној улици.

94. КНИћ
ПРИЈЕм ЗА НАЈБОЉЕ ђАКЕ

За најбоље основце и средњош-
колце, добитнике Вукове дипломе 
и њихове разредне старешине, 
председник Општине Срећко 
Илић организовао је пријем.

95. СВИЛАЈНАц
САРАДњА СА ОДБОРОм 
У ПАРАћИНУ

Грађани Свилајнца, револтира-
ни последњим потезима општин-
ске власти, жалили су се нашем 
одбору на повратак наплаћивања 
паркирања, сечу дрвећа и замену 
малтене новог тротоара у Улици 
Браће Југовића. Ми, као највећа и 
одговорна странка, осуђујемо све 
радове који се противе интереси-
ма грађана. У оквиру нашег ОО 
основани су Унија жена и Савет 
за пољопривреду. Председник 
Општине Параћин и члан ОО Вла-
димир Милићевић угостио је По-
вереништво СНС Свилајнац.

96. АЛИБуНАР
УРЕђЕњЕ ПАРКОВА И 
СПОРТСКИх ТЕРЕНА

Активисти МО Добрица уреди-
ли су парк и простор испред згра-
де Месне заједнице, а активисти 
МО Селеуш офарбали су трибине 
код спортског терена и уредили 
парк. Чланови МО Алибунар орга-
низовали су акцију уређења Шице, 
популарног спортског терена. Та-
кође, заједно са мештанима и МЗ, 
бетонирали су стазу и проширили 
плочник, где ће бити монтиран се-
ник на Главној чесми. Додељене су 
награде ђацима генерације и но-
сиоцима Вукове дипломе.

97. АЛЕКСАНДРОВАц
НОВА АСФАЛТИРАњА

У току су припреме за изборе за 
чланове савета месних заједница. 
У току су радови на атарским пу-
тевима у МЗ Горње Злегиње. Пред-
седник СО Славољуб Миљковић и 
председник Општине Мирко Ми-
хајловић разговарали су са мешта-
нима Трнаваца и Горње Велике Врб-
нице. Активисти ОО грађанима су 
делили материјал о значају имуни-
зације. Почели су припремни радо-
ви за асфалтирање пута од Горњих 
Вратара према Крупаји и од моста у 
Дренчи према Вељој Глави.

99. ћуПРИЈА
ДРАГОСЛАВ мИхАИЛОВИћ 
ДОБИЈА УЛИЦУ

Епископ браничевски Игнатије 
доделио је Орден Светог апосто-
ла јеванђелисте Луке првог реда 
Скупштини општине Ћуприја. На 
Видовдан је одржана свечана ака-
демија и награђени су вуковци и 
ђаци генерације. Завршени су ра-
дови у Улици Рада Симоновића, 
која ће убудуће носити име акаде-
мика Драгослава Михаиловића, и 
пуштена је у рад фонтана у новој 
пешачкој зони. На новој атлет-
ској стази одржано је првенство 
Србије на 10.000 метара ходања. 
Отворена је канцеларија ИТ ком-
паније „Quantox Technology“ и 
посао је добило 40 програмера, а 
компанија ће финансијски подр-
жати десет стартап фирми.

100. ГОРњИ 
МИЛАНОВАц
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 
У ПРАњАНИмА

Са Министарством рударства и 
енергетике потписан је уговор о 
суфинансирању енергетске сана-
ције стамбених зграда, породич-
них кућа и станова. Асфалтирана 
је прва деоница пута у Трудељу, 
локални пут у Полому, затим пут 
у засеоку Драшкићи и у Брђанима. 
Са председницима седам месних 
заједница постигнут договор о 
формирању добровољне ватро-
гасне јединице у Прањанима. 
Додељено је првих сто уговора 
за подстицаје у пољопривреди. 
Потписани су уговори са седам 
корисника избеглих из Хрватске 
и БиХ о додели грађевинског ма-
теријала.

101. ЛАПОВО
НАмЕНСКИ ТРАНСФЕРИ У 
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Председник Општине Бобан 
Миличић потписао је са Ми-
нистарством за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
уговор о наменским трансферима 
у социјалној заштити, који ће омо-
гућити ангажовање већег броја 
личних пратилаца за децу са сме-
тњама у развоју и помоћ у кући.

102. КАњИжА
ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО

Заменик председника Општи-
не Небојша Ракић потписао је 
меморандум о сарадњи у оквиру 
програма „Заједници заједно“. 
Кањижа је један од 12 градова и 
општина који сарађују са компа-
нијом НИС у оквиру овог пројекта, 
а ове године акценат ће бити на 
енергетској ефикасности и инова-
цијама из области заштите живот-
не средине.

103. љИГ
БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА БАЗЕН

Општину Љиг и једног од во-
дећих произвођача млека, по-
сетио је помоћник министра 
пољопривреде. Представници 
власти обишли су радове на ре-
конструкцији пута Дудовица-
Латковић. Активисти ОО подржа-
ли су акцију добровољног давања 
крви. Председник Општине Дра-
ган Лазаревић присуствовао је 
отварању базена. Одржан је са-
станак са ватерполистом Нико-
лом Рађеном о одржавању школе 
пливања и ватерпола. Поводом 
Видовдана, сви одлични учени-
ци добили су бесплатне карте за 
базен. Одржан је састанак Савета 
за интернет и друштвене мреже, а 
наши активисти делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима.

93. ОПОВО
БОГАТА КУЛТУРНА ДЕШАВАњА
Општинска народна библио-

тека организовала је представе 
за децу и одрасле, концерте 
класичне музике, промоцију 
књига локалних аутора, колек-
тивне изложбе... Покрајински 
секретар Драгана Милошевић 
уручила је Библиотеци уговор 
за средства за израду дигитал-
не збирке културно-историјског 
наслеђа, за мјузикл у нашем 
крају и набавку књига. Урађене 
су бехатон пешачке стазе и пла-
тои око галерије „Јован Попо-
вић“. Председник Општине Ми-
лош Марков најавио је радове 

на изградњи бехатон стаза и у 
Сакулама, Баранди и Сефкери-
ну. Марков је потписао уговор 
о изради пројектно-техничке 
документације за соларно осве-
тљење пешачко-бициклистичке 
стазе Опово-Баранда. Уређене 
су дивље депоније и сметлишта, 
као и главна плажа у Опову. 
Раде се последње три фазе пута 
Опово-Дебељача. Постављају 
се бетонски електростубови 
уместо дрвених бандера, сани-
рају атарски путеви, проширују 
споредне улице струганим ас-
фалтом...

98. КњАжЕВАц
ОБИЛАЗАК ВРТИћА

Председник Општине Ми-
лан Ђокић, заједно са в.д. 
директора ПУ „Бајка“ Тијаном 
Стојановић, обишао је сва три 
вртића у граду. Локална само-
управа обезбедиће средства 
за обнову екстеријера и енте-
ријера, куповину мобилијара 
и наставних помагала.

92. ЗАЈЕЧАР
РАЗВОЈ ТУРИЗмА И 
БРИГА О мЛАДИмА

Град Зајечар расписао је че-
тири конкурса за доделу под-
стицајних средстава у области 
пољопривреде. Амбасадор 
Немачке Томас Шиб посетио 
је Источну Србију поводом 
пројекта чији је циљ развој ту-
ризма и разговарао са градо-
начелником Бошком Ничићем. 
Граду је уручен сертификат 
о успешно реализованом 
пројекту за младе „Отворена 
врата иза затворених врата“. 
Град је потписао уговор са 
Министарством омладине и 
спорта о реализацији пројекта 
„Млади у бизнису“.

104. БАРАЈЕВО

РАСВЕТА НА ДЕЧИЈИм 
ИГРАЛИШТИмА
Активисти ОО ор-

ганизовали су штанд 
у центру, а са грађа-
нима је разговарала 
народна послани-
ца Весна Ранковић. 
Акцији чишћења 
зелених површина 
око ДЗ, придружио 
се координатор ОО 
Слободан Адамовић. 
Завршава се асфал-
тирање Улице Лазара 
Јанковића и поставља 
се дечије игралиште 
у Арнајеву. На игра-
лиштима у насељима 
Гај, Баћевац и Шиља-
ковац постављена је 
ЛЕД расвета. Градска 
секретарка за заштиту животне 
средине Ивана Вилотијевић раз-

говарала је са представницима 
Општине о решавању проблема 
у овој области.

107. ВОжДОВАц

СПОРТСКИ КАмПОВИ ЗА УЧЕНИКЕ

Заменик градоначелника 
Горан Весић, градска секре-
тарка Наташа Станисављевић 
и председница Општине Ивана 
Томић Илић обишли су Днев-
ни центар и клуб за старије 
„Анђелка Трнавац“. Такође, 
Весић је обишао радове на 
реконструкцији Улице браће 
Јерковић. Почиње комплетна 
обнова вртића „Љоља“. На ини-

цијативу станара насеља Браће 
Јерковић, КЗМ Вождовац, по-
водом Светског дана заштите 
животне средине, организова-
ла је акцију чишћења. Током  
летњег распуста за основце и 
средњошколце организовани 
су бесплатни спортски кам-
пови. Ауто-мото клуб „Вете-
ран“ организовао је 60. сусрет 
олдтајмера.

105. ГРОцКА

НОВЕ САДНИЦЕ У РИТОПЕКУ

Заменик градоначелника Горан 
Весић обишао је радове на из-
градњи водоводне мреже у Рито-
пеку. При крају је реконструкција 
пружних прелаза у Умчарима и 
Дражњу, а завршава се и рекон-
струкција Зеленгорске улице. Ми-
нистар Вања Удовичић посетио је 
ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима 
и рукометашице обрадовао лопта-
ма, опремом и реквизитима. Врата 
ГО Гроцка и председника Драгана 

Пантелића отворена су за сваког 
грађанина Гроцке. Организован је 
пријем ђака генерације и вуковаца. 
Активисти МО Гроцка и Врчин уре-
дили су паркиће у својим местима. 
Активисти МО Калуђерица 1,2 и 3 
очистили су пролаз код поште. Ом-
ладина ОО организовала је велику 
акцију чишћења и садње цвећа код 
споменика у Ритопеку. Такође, ом-
ладинци су, поводом Дана Дунава, 
очистили и приобаље.

106. ВРАЧАР

АДАПТАЦИЈА ОПШТИНСКЕ 
ЗГРАДЕ У ВРТИћ
У ОШ „Свети Сава“ почела је про-

моција бесплатне школе спорта, коју 
су организовали Град Београд и Ми-
нистарство омладине и спорта. Заменик 
градоначелника Горан Весић и пред-
седник ГО Врачар Милан А. Недељко-

вић, са сарадницима, посетили су анекс 
општинске зграде који се адаптира у 
вртић. Челници Општине посетили су 
Дом за децу без родитељског старања 
„Драгутин Филиповић Јуса“ и штићени-
цима уручили патике.

108. ЗВЕЗДАРА

ПОСЕТА ЛЕПОСАВИћУ

Отворени су реновирани 
спoртски тeрeни нa Стojчинoм 
брду у Миријеву. ГО Звезда-
ра ангажовала је механиза-
цију ЈКП „Градска чистоћа“ за 
чишћење депоније на Мокро-
лушком гробљу. На Цветковој 
пијаци асфалтирани су плато и 
стазе. У току је реконструкција 
улица Војводе Бране и Заграђе. 
Социјално угроженим станов-
ницима подељени су пакети 
са намирницама. ГО Звездара 
обележила је Дан борбе против 

насиља над старијима. Пред-
ставници ГО били су део деле-
гације београдских општина, 
која је посетила Лепосавић на 
КиМ, где су ученицима, деци из 
социјално угрожених породица 
и студентима уручили лаптоп 
рачунаре, таблете, телевизоре 
и спортску опрему. Поред дру-
жења на штандовима и разго-
вора са грађанима, активисти 
су организовали и више акција 
кошења и чишћења зелених по-
вршина.
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СНС ПАНОРАМА
109. РАКОВИцА

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Реконструисане су улице Миле 
Димић, Краљице Јелене, Вишевач-
ка, Стевана Луковића и Јанковић 
Стојана, а при крају су радови на 
асфалтирању Кнежевачке, Анто-
на Чехова и Првобораца. У ОШ 
„Франце Прешерн“ почела је ре-
конструкција фискултурне сале, 
свлачионица и мокрог чвора. Из-
грађене су три нове рампе за осо-
бе са инвалидитетом. Покренут је 
велики број бесплатних садржаја 
током летњег распуста. Организо-
вана је друга подела ауто-седишта 
за децу и обука за вожњу бицикла 
за основце. Библиотека у Ракови-
ци добила је нове књиге, а дона-
цију је из личних средстава обез-
бедио члан Председништва СНС 
Милосав Миличковић са сарадни-
цима. Организована је вакцина-

ција матураната средњих школа 
и привредника. На окретницама 
аутобуса у Реснику, Видиковцу, 
Петловом брду и Миљаковцу 3, 
напредњаци су делили грађанима 
хладне напитке. Разговарали смо 
са суграђанима на штандовима и 
зборовима грађана. Уређене су зе-
лене површине на језеру у Реснику 
и у главним улицама. Покупљено 
је ђубре и исцртане су нове линије 
на спортском терену на Миљако-
вачким изворима. Код Дома здра-
вља на Лабудовом брду офарбане 
су клупе. У улици Канарево брдо 
очишћено је смеће са јавних по-
вршина, а у Кијеву уређен је парк 
у Пролетерској улици. Уређен је 
и зелени појас око ОШ „Франце 
Прешерн“, а на Сунчаном брегу 
спортски терен.

111. НОВИ БЕОГРАД

АКЦИЈА УРЕђЕњА БЛОКА 30

Активисти МО Цептер ор-
ганизовали су акцију уређења 
Блока 30, окречили графите на 
пасарели у Булевару Михајла 
Пупина и офарбали клупе код 

аутобуског стајалишта Шпан-
ских бораца. Чланови ОО су и 
овог месеца на најпрометнијим 
локацијама разговарали са су-
грађанима на пултовима.

110. ЗЕМуН

АУТОБУС ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

Реконструисана је водо-
водна мрежа у Златиборској 
улици, а започети су путарски 
радови, док се у Новоград-
ској улици поставља хидро-
техничка инфраструктура и 
санирају коловоз и тротоари. 
Почиње реконструкција и до-
градња ОШ „Светислав Го-
лубовић Митраљета“ у Батај-
ници. Завршавају се радови 
у Улици Сибињанин Јанка на 
Гардошу, а коцку ће добити 

и улице Клаоничка и Деспо-
та Ђурђа. Реконструисано је 
још једно дечије игралиште у 
Првомајској улици. ГО Земун, 
у сарадњи са Институтом за 
трансфузиологију КБЦ, орга-
низовала је добровољно да-
вање крви. У више наврата и на 
више локација, организован је 
аутобус за вакцинацију грађа-
на. Активисти ОО и овог месе-
ца дружили су се са грађанима 
на штандовима.

112. ЛАЗАРЕВАц

РЕКОНСТРУКЦИЈА хИЛАНДАРСКЕ 
И ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИћА

Заменик градоначелника Го-
ран Весић, помоћник Александар 
Марковић и директор ЈП „Путе-
ви Београда“ Драган Ђорђевић 
обишли су реконструисане улице 
Доситеја Обрадовића и Хилан-
дарску и централни трг. Председ-
ник ГО Лазаревац Бојан Стевић, 
директор ЈПKП Александар Ра-
кић, директор „Топлификације“ 
Вукашин Јањевић и чланови Већа 
обишли су Улицу Милице Стоја-
диновић Српкиње, где су разго-

варали са окупљеним грађанима. 
Председник Стевић уручио је 
представницима ФK „Пролетер“ 
косачицу за одржавање терена. 
Завршена је деоница пута Ибар-
ска магистрала - Латковић, уређе-
ни су прилази домаћинствима, 
њивама и попречним путевима. 
Завршен је Видовдански турнир 
у одбојци, кошарци и фудбалу. 
Активисти МО Шопић уредили 
су простор око капеле, вртића и 
школе.

113. ОБРЕНОВАц

ИЗГРАДњА 
ТОПЛОВОДА
Потписан је уговор о 

изградњи три магистрале 
топловода. Обреновац се 
у последњих неколико го-
дина развио великом брзи-
ном, изградњом фабрика, 
ауто-пута, школа и фискул-
турних сала, водовода, а 
топловод је следећи корак 
који је неопходан за даље 
ширење.

114. САВСКИ ВЕНАц

НОВО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Општина је изградила још 
једно дечије игралиште у Улици 
Павла Јуришића Штурма. Завр-
шено је уређење фасаде зграде у 
Сарајевској улици. Подељена су 
ауто-седишта за децу. Општина 
је доделила признања носио-
цима Вукове дипломе и ђацима 
генерације. Свечано је уруче-
на награда „Исидора Секулић“. 

Одржано је такмичење „Брзином 
до звезда“. Наши омладинци 
очистили су дечије игралиште и 
пешачки пролаз на Сењаку. Чла-
ница Председништва СНС и ми-
нистарка Ирена Вујовић, заједно 
са директором Канцеларије за 
КиМ Петром Петковићем и акти-
вистима, разговарала је са грађа-
нима на пулту.

116. ЧуКАРИцА

САДњА ДРВЕћА

Чланови Савета за омладину 
oбележили су Светски дан зашти-
те животне средине садњом бреза 
у Улици црвених храстова. Сваког 
викенда организовали смо инфо 
пултове, а активисти су уређивали 
зелене површине, косили траву и 
односили смеће. Чланови МО Ко-
лонија посетили су самохране мај-
ке са децом и уручили им приго-

дне поклоне, док су напредњаци 
МО Умка обишли  суграђане. Ак-
тивисти МО Репиште разговарали 
су са грађанима у просторијама у 
Жаркову. У Улици солунских бо-
раца у Цераку коловоз је пресву-
чен новим асфалтом и уређени 
су тротоари. У Шавничкој улици 
санирана је зелена површина и 
уређено је дечије игралиште.

115. ПАЛИЛуЛА

УРЕђЕњЕ ШКОЛА

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима на више локација 
и делили „СНС Информатор“ и 
страначки материјал. Реконстру-
исана је фискултурна сала у ОШ 
„Јован Цвијић“ на Карабурми, об-
новљена је фасада у ОШ „Иван 
Милутиновић“, док су у ОШ „Раде 
Драинац“ у Борчи постављени 
нови рефлектори. Започета је прва 
фаза асфалтирања Улице Пере 
Ћетковића, затим реконструкција 

Улице Игора Васиљева у Крњачи и 
Дринске дивизије у Борчи. Такође, 
ради се Улица 29. новембра у Ста-
рој Борчи и Јована Златоустог на 
Малом Збегу. У току је чишћење 
канала Визељ и замена контејнера 
у Борчи. У оквиру Трофеја Видо-
вдана,  ГО Палилула организова-
ла је надметање у кувању рибље 
чорбе и пецању. Такође, одржани 
су Видовдански турнир у малом 
фудбалу и шаху.

118. СуРЧИН

У СЛУЖБИ ГРАђАНА

Брига о најстаријима и социјал-
но угроженим породицама и даље 
је приоритет активиста, који одно-
се пакете са намирницама и пома-
жу немоћним и старим лицима у 
кошењу траве и обављању кућних 
послова. Поводом Међународног 
дана реке Саве, поставили смо 
клупе за најстарије суграђане у 
Наутичком селу „Бисер“. Наста-

вљена је акција уређења дечијих 
паркића. У Бечмену је почела 
изградња паркића, завршено је 
асфалтирање пута Бољевци-Об-
реновац, а аутобуске линије 904 
и 860 враћене су на своје трасе. 
Додељена су признања најбољим 
ученицима и реализовани су про-
грами едукације деце о безбед-
ности у саобраћају.

117. МЛАДЕНОВАц

КАНАЛИЗАЦИЈА У мЕђУЛУЖЈУ
У МЗ Међулужје почела је из-

градња канализације, а гради-
лиште су обишли председник 
ГО Младеновац Владан Глишић 
и представници Дирекције за 
грађевинско земљиште и из-
градњу Београда. На иниција-
тиву грађана путем сервиса 
„Стоп критиковању, дај пред-
лог“, уређена је раскрсница 

улица Славка Манојловића и 
Шумадијске у циљу повећања 
безбедности саобраћаја. У току 
је изградња пешачке стазе у 
Међулушкој улици. Наставље-
но је асфалтирање локалних 
путева и уређење водотокова. 
Наши активисти свакодневно 
разговарају са комшијама и по-
мажу у решавању проблема.

119. СОПОТ
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА

Омладина ОО наставила је да пружа помоћ суграђанима у процесу 
вакцинације у свим месним заједницама. Повереник ОО Живорад Ми-
лосављевић наставио је праксу свакодневног разговора са грађанима и 
обиласка месних заједница. Асфалтирана је Улица Боривоја Кујунџић у 
Сибници.

уређење зелениХ ПоВршинА нА језеру у реснику

мАркоВић, ђорђеВић и Весић у обилАску реконструисАниХ улицА

иренА ВујоВић зАједно сА АктиВистимА нА штАнду



ПосетА дому културе и сликАње сА мАлишАнимА који су Пожелели добродошлицу Председнику

сусрет сА чуВеним сВетским диригентом зубином меХтом, који је 
одржАо гАлА концерт сА беогрАдском филХАрмонијом

Председник Вучић уручио је држАВну зАстАВу сПортистимА и члАноВимА олимПијског тимА србије, коју су Понели нА олимПијским игрАмА у токију

обилАзАк ВинАрије „лАстАр“

БЕОГРАД

РЕКОВАЦ

БЕОГРАД

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

СЕКУРИч


