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Поносан сам кад видим шта 
смо све направили и шта ће 
остати иза нас. Тиме се пише 
историја, то је оно што остаје 
грађанима и чини земљу 
другачијом. 
То је оно за шта живите!

Путеви и Пруге 
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Радове на рехабилитацији пута 
Голубац - Доњи Милановац, 
дужине 55,5 километара, који 

су стартовали почетком августа, 
обишао је председник Србије Алек-
сандар Вучић и констатовао да је 
пут био изузетно лош и да је само 
крпљен читавих 40 година.

Истакао је да је циљ да цео пут 
од Голупца, преко Великог Гра-
дишта, Доњег Милановца, до Kла-
дова, буде потпуно нов.

„Моје питање је може ли то до 
15. јуна наредне године“, упитао 
је Вучић извођаче радовa и добио 
потврдан одговор, уколико вре-
менски услови не буду препрека. 
Поновио је да путеви у Србији, по-
себно источној, нису обнављани 50 
година.

„Неће да нам дођу наши људи 
из иностранства, кад виде да су 
лоши путеви. Уз нове путеве, и 
нове садржаје, доћи ће, а можда 
и остану”, рекао је Вучић и иста-
као да ће до краја године бити 
завршен пут Доњи Милановац 
- Kладово, те да ће онда остати 
35 километара да спојимо све и 
добијемо фантастичну Дунавску 
магистралу.

„Тешко је пронаћи лепши део Ср-
бије. Зато често долазим овде, јер 
можемо много да урадимо“, рекао 
је председник Вучић и истакао ко-
лико је поносан на све инфраструк-
турне пројекте, који су урађени и 
који се раде, јер се тиме пише ис-
торија и то је оно што је најважније, 
што остаје грађанима и чини земљу 

другачијом.
„Срећан сам 

када можете тако 
нешто да радите. 
Погледајте како 
изгледа када обе-
лежите пут, као 
у Швајцарској, 
а иде кроз села 
која су све само 
не богата. Овим 
људима пут зна-
чи живот, доно-
си нову енергију, 
снагу и жељу да 
остану на својим 
огњиштима, да своје рођаке врате 
овде“, рекао је он.

Вучић је навео да се припремају 
и многа друга градилишта, уз она 
на којима се већ ради, а то су, из-
међу осталих, припремно гради-
лиште за Фрушкогорски коридор 
Нови Сад-Рума, Рума- Шабац ау-
то-пут, а радови на мосту биће 
готови пре рока. Подсетио је и да 
се ради брза саобраћајница Ша-
бац-Лозница, Kузмин-Сремска 
Рача, Прељина-Пожега, затим се 
иде на Моравски коридор, где ће 
се радити две деонице, једна од 
Чачка до Адрана и Kраљева, дру-
га, најважнија, Појате-Kрушевац. 
Најавио је скори почетак ауто-
пута од Ниша, преко Прокупља, 
Kуршумлије, Рудара и Мердара. 
Сада би, додаје, требало да кре-
ну радови на Дунавском кори-
дору од Пожаревца до Голупца. 
Оно што мора да се гради даље 
је Београд-Зрењанин, Лајковац-
Ваљево.

ПУТеви МењајУ СрбијУПРЕДСЕДНИК 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:

Поносан сам кад видим шта 
смо све направили и шта ће 
остати иза нас. Тиме се пише 
историја, то је оно што остаје 
грађанима и чини земљу 
другачијом. 
То је оно за шта живите!

„Остају нам после тога Kарађорђе 
из Младеновца и Лазаревца према 
Аранђеловцу и преко Раче и Деспо-
товца ка Бору. Остаје северна хо-
ризонтала, која иде преко Бачког 
Брега-Сомбора-Kуле-Врбаса-Ср-
бобрана-Бечеја-Kикинде-Накова. 
Поред тога следе обилазница око 
Милановца, Ужица, Чачка, део пута 
од Вучковице-Груже до Мрчајеваца, 
те тунел испод Kадињаче, брза са-
обраћајница Ужице-Kадињача и пут 
Дуб-Дубци-Бајина Башта“, набројао 
је председник и нагласио да су то 
ствари које мењају Србију, које је 
чине другачијом.

„Много сам задовољнији данас 
него пре три или четири године. 
Данас видим резултате, видим шта 
смо све постигли, шта смо све на-
правили и шта ће све остати иза 
нас. То је историја, то је оно што је 
на крају важно, а не да ли ћете у не-
кој фотељи да седите годину дуже 
или краће. То је оно за шта живите“, 
нагласио је он.

ГолУбац

Председник АлексАндАр Вучић обишАо је рАдоВе нА рехАбилитАцији 
ПутА ГолубАц - доЊи МилАноВАц
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Нови, реконстру-
исани Клинички 
центар Србије 

биће један од највећих и 
најмодернијих клиничких 
центара у Европи, пору-
чио је председник Алек-
сандар Вучић, након оби-
ласка завршних радова, и 
истакао да ће прва фаза 
радова на реконструкцији 
и изградњи, која је у току, 
бити завршена до 1. де-
цембра. 

„Ово су невероватне 
промене, ово је нови Кли-
нички центар. Пресрећан 
сам, за ово живите, радите 
борите се, за ово улажете 
огромну енергију, налази-
те новац, да би људи жи-
вели боље, да можемо да 
лечимо старије, децу, да 
сви имају најбољу могућу 
негу и заштиту“, рекао је 
председник Вучић, и на-
вео да је само у прву фазу 
радова у КЦС уложено 69 
милиона евра, у другу још 
43 милиона, што је укуп-
но 112 милиона евра, што 
је огроман новац који је, 
како је рекао, држава из-
двојила само за КЦС.

„Нисмо овако улагали 
50-60 година, а и оно што 
смо радили, све је стало 
1986-1987. године. Поно-
сан сам на то што ће Србија 
да има један од највећих и 
најмодернијих клиничких 
центара у Европи. Ту раде 
и радиће врхунски лекари, 
дивно медицинско особље, 
и биће готово 900 лежајева 
интензивне и полуинтен-
зивне неге. Собе изгледају 
као болничко-хотелске, 
на највишем нивоу, свуда 
је разведен гас. Опрема је 
најбоља и најскупља, ев-
ропска и светска, углавном 
„Дрегер“, „Мезер“, „Симе-
нс“... Све најбоље. Ово ће 
људи моћи од Нове године 

да користе, од ургентног 
пријема, до дневне болни-
це и других ствари“, објас-
нио је председник Вучић 
приликом обиласка.

Указао је и на то да 
завршетак новог КЦС и 
пресељење појединих 
служби и клиника, осло-
бађа неке болничке ка-
пацитете. У том смислу, 
рекао је да ће разговара-
ти са министром здравља 
Златибором Лончаром 
и директорком Клинике 

за онкологију Даницом 
Грујичић, о новој онко-
лошкој клиници, због све 
већег броја људи који бо-
лују од рака.

„Да им помогнемо да 
то буде на изузетном 
нивоу, као у Немачкој, 
Француској, развијеним 
европским земљама“, ре-
као је председник Вучић. 
Такође, подсетио је да се 
обнавља и КЦ Војводина у 
Новом Саду, за шта је из-
двојено 28 милиона евра, 

те да се чека ЕИБ како би 
се завршила припрема за 
изградњу КЦ Крагујевац, 
што ће коштати 35 мили-
она евра, уз много болни-
ца и домова здравља који 
се свуда раде.

„То је показатељ, не 
само бољег животног 
стандарда, већ и бриге 
за најмлађе и најстарије. 
Овај КЦС, понос и дику 
Србије, оставићемо гене-
рацијама које долазе“, ре-
као је Вучић.

КлиничКи ценТар Србије биће један од 
највећих и најМодернијих У евроПи

У Новом Саду су у току 
завршни грађевин-
ски радови на новој 

ковид болници, а обишао 
их је председник Алексан-
дар Вучић. Отварање ко-
вид болнице на Мишелуку, 
која се простире на 19.500 
квадрата, односно пријем 
пацијената, планиран је за 
почетак септембра. Болни-
ца ће имати 220 кревета на 
интезивној и 404 кревета 
на полуинтезивној нези, 
а како је планирано, осим 
болничке зграде, која ће 
имати три ламеле, имаће и 
кухињу, магацин, магацин 
апотеке, капелу, котларни-
цу и простор за медицин-
ске гасове уз пратеће пар-
кинге и друге саобраћајне 
површине. У самој бол-
ници биће и две опера-
ционе сале, ангио сала, 
два рендгена, два скенера, 
одељења са ултразвуком, 
ендоскопија, лаборато-
рија, пет амбуланти и осам 
дијализних места.

Председник Вучић иста-
као је да је градња болни-
це веома важна, не само 
за Нови Сад, већ и за целу 
Војводину.

„Ништа нисмо урадили 

деценијама, све је било 
стало, престало да се гра-
ди... Сада то радимо. Же-
лим вам пуно успеха и што 
мање пацијената овде“, 
рекао је Вучић.

Ковид болница у Новом 
Саду, трећа ковид болни-
ца у нашој земљи, после 
оних новоизграђених у 
Батајници и Крушевцу, 
намењена је за лечење 
пацијената заражених ви-
русом корона са средњом 
и тешком клиничком 
сликом. Њена изградња 
почела је крајем априла, 
када су камен-темељац 
положили председник 
Александар Вучић и гра-

доначелник Новог Сада 
Милош Вучевић.

Болница на Мишелуку 
у потпуности ће бити у 
функцији лечења ковид 
пацијената, а по окон-
чању борбе против вируса 
корона, објекат ће бити у 
склопу Клиничког центра 
Војводине, биће претво-
рен у Градску болницу. 
Председник Вучић нагла-
сио је да је болница завр-
шена за мање од четири 
месеца и да је градња так-
ве установе, уз набавку 
вакцина, начин да се др-
жава бори против епиде-
мије корона вируса.

„Служиће на понос свих 

грађана, Србије, Војводи-
не, Новог Сада... То ће и 
Београду олакшати, јер је 
био велики притисак на 
Батајницу и друге болни-
це. Хвала што сте брзо и 
одговорно урадили по-
сао. Нисам био сигуран 
да ће за четири месеца 
све да буде готово, али 
то показује колико се Ср-
бија променила и колико 
имамо компаније на које 
можемо да се ослонимо, 
да ће посао да ураде брзо 
и квалитетно. То показује 
и да је Србија спремна и 
способна да брзо одреа-
гује на кризу“, закључио 
је председник Србије.

Трећа Ковид болница У Србији
нови Сад

беоГрад

ноВи изГлед зГрАде клиничкоГ центрА србије

нАјМодернијА болницА нА Мишелуку
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Председник Србије 
Александар Вучић по-
сетио је западни део 

Србије - Ужице, где је при-
суствовао отварању Спорт-
ске хале Крчагово и обишао 
Здравствени центар, затим 
и Бајину Башту, компанију 
„Роломатик“ и домаћинство 
Љуба Благојевића у селу Пе-
пељ. Посету је завршио оби-
ласком туристичког насеља 
Мећавник-Дрвенград на 
Мокрој Гори и разговором 
са нашим прослављеним ре-

дитељем Емиром Кустури-
цом.

Обраћајући се грађанима 
у Ужицу, истакао је да су 
планирани бројни инфра-
структурни радови како 
би се поспешио туризам у 
овом крају, те најавио да ће 
радови на обилазници око 
Ужица кренути најкасније 
половином октобра. Указао 
је на то да ће бити завршен 
ауто-пут до Паковраћа до 
краја ове године, а до сре-
дине идуће до Пожеге. Наја-

вио је градњу и пута према 
Kадињачи, градњу тунела 
којим ће се спојити Дуб и 
Дубце.

„Причало се да немамо 
новца за изградњу вртића на 
Царини. Биће и нови вртић 
на Царини“, поручио је он, 
додајући да ће бити урађена 
и котларница на Међају и да 
ће се решити питање цево-
вода до Севојна. Подвукао је 
и да ће, након подизања ин-
фраструктуре, држава поку-
шати да у Ужице доведе још 
једног великог инвеститора.

Председник Србије рекао 
је и да ће нова спортска дво-

рана у Ужицу много значити 
за тај град, који има фантас-
тичну традицију у кошарци и 
одбојци, и поручио младим 
спортистима да уживају у 
спорту, да науче да побеђују, 
али и да губе. Новоизграђе-
на спортска хала у Kрчагову 
укупне је површине 1.555 
квадратних метара, за око 
200 гледалаца, у њој ће моћи 
да се одржавају кошаркашке, 
рукометне, одбојкашке, као 
и утакмице за мали фудбал, 
а биће набављена и спортска 
опрема како би у њој вежба-
ли ужички параолимпијци и 
особе са инвалидитетом.

Грађани добијајУ нове ПУТеве и најМодернијУ болницУ
УЖице, бајина баШТа, МећавниК Приликом обиласка Кли-

ничког центра Ужице, пред-
седник Вучић рекао је да ће, 
у наредне четири године, 
бити уложено 80 милиона 
евра у обнову ове болнице, 
што је више него што ће се 
уложити у KЦ Kрагујевац, а 
да ће само Београд кошта-
ти више. Како је навео, осим 
у изградњу обилазнице и 
Клинички центар, новац ће 
бити уложен и у водовод, 
изградњу котларница, у све 
оно у шта није улагано прет-
ходних 60, 70 година.

Председник Вучић наја-
вио је, у разговору са мешта-

нима села Пепељ код Бајине 
Баште, да ће тунел под Kа-
дињачом бити отворен за 
две године. Истовремено, 
указао је да се прави пут 
Дуб-Дубце, обилазница око 
Ужица, али и ауто-пут до 
Пожеге и Ужица.

Вучић је посетио и до-
маћинство породице Бла-
гојевић у Пепељу, девет 
километара удаљеном од 
Бајине Баште, која је позната 
као један од највећих произ-
вођача малина у овом крају, 
а бави се и сточарством и 
земљорадњом. Том прили-
ком, Дарко Радовановић, 

произвођач чутура, покло-
нио је председнику чутуру са 
његовим ликом, а од мештан-
ке села Пепељ председник је 
добио и ћилим. Такође, оби-
шао је и фирму „Роломатик“ 
у Бајиној Башти, која се бави 
производњом алуминијумске 
столарије и градњом индус-
тријских објеката и тренут-
но ради на новим објектима 
Аеродрома „Никола Тесла“ у 
Београду.

Посету је завршио оби-
ласком туристичког насеља 
Дрвенград на Мећавнику, 
месту које је створио просла-
вљени редитељ Емир Kусту-

рица. Kустурица је дочекао 
Вучића и провео га кроз 
насеље, настало за потре-
бе филма „Живот је чудо“, 
које је, затим, претворено у 
туристичку атракцију. Пред-
седник је најавио да ће уско-
ро започети градња 15 кило-
метара пута од Мећавника 
према Митровцу на Тари и 
захвалио се Kустурици на ве-
личанственом дочеку и гос-
топримству у Мећавнику, а 
пре свега на свему што чини 
за национално и народно је-
динство, за Србију и Српску, 
на свему што је урадио у за-
падној Србији.

обилАзАк здрАВстВеноГ центрА у ужицу нА отВАрАЊу сПортске сАле у крчАГоВу сА рАднициМА у ПоГону „ролоМАтикА“ у бАјиној бАшти

ПрослАВљени редитељ еМир кустурицА дочекАо је ПредседникА србије 
у дрВенГрАду нА МећАВнику

ПосетА Породици блАГојеВић
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ИНТЕрВЈУ БрОЈА

Александар Ша-
пић, потпредседник 
Главног одбора Српске 

напредне странке, откако је 
ступио на страначку функ-
цију, није престао да путује 
широм Србије, обилази ак-
тивисте у одборима и разго-
вара са грађанима. Заједно 
са Дарком Глишићем, пред-
седником Извршног одбора 
СНС, до сада је посетио 30 
градова, у оквиру 20 округа.

- У сваком месту где смо 
били, долазили су наши чла-
нови из више одбора и окру-
жења, тако да не знам тачан 
број одбора, али знам да је 
највећи број њих имао при-
лику да буде присутан. У за-
висности од плана, програма 
и динамике наших обавеза, 
вероватно ћемо у току јесени 
обићи, такође, значајан број 
наших чланова по Србији“, 
каже Шапић за „СНС Инфор-
матор“ и открива какви су му 
утисци након обилазака:

- Утисци су, заиста, изу-
зетно позитивни. Од броја 
људи који је био присутан на 
састанцима, преко атмосфе-
ре, ентузијазма и свега што 
је неопходно да једна орга-
низација квалитетно функ-
ционише. Поред тога, сви су 
показали велико гостоприм-
ство и добродошлицу према 
мени лично, као некоме ко је 
тек дошао, и учинили ме изу-
зетно почаствованим због 
тога, али истовремено сам 
осетио велику одговорност 
да те људе у будућности не 
разочарам, већ да оправдам 
њихово велико поверење 
својим радом и резултатима.

Каква је ваша сарадња са 
председником странке ву-
чићем, са председником 
ио Глишићем?

- Председник странке је 
главни разлог због ког сам 
постао део СНС-а, јер је ње-
гова идеја била да се уједи-
нимо, то јест да ми постане-

мо део ове организације. Он 
је до скоро практично и био 
једини човек са којим сам 
имао контакт, од свих чла-
нова СНС-а, и његова улога 
и наш однос био је пресудан 
да данас будем овде, тако да 
је излишно говорити каква 
ми је сарадња са њим. Што се 
тиче Дарка Глишића, прове-
ли смо доста времена зајед-
но у последња два месеца и, 
иако се пре тога нисмо по-
знавали, могу слободно да 
кажем да смо јако брзо на-
правили, не само један добар 
пословни однос и сарадњу, 
него и један близак прија-
тељски и другарски однос, и 
заиста о Дарку могу само све 
најбоље да кажем.

Како се носите са учеста-
лим нападима откако сте 
приступили Српској на-
предној странци?

- Занимљиво је да ме нај-
више нападају управо они 
који су годинама покушава-
ли да објасне нашој јавности 
како сам ја неко потпуно 
безначајан и тривијалан на 
нашој политичкој сцени и 
како немам капацитете који 
су неопходни да се озбиљ-
но бавим овим послом. То 
су људи који су политички 
противници Српске на-
предне странке и, такође, 
већ годинама објашњавају 
грађанима Србије да је СНС 
лош и недовољно спосо-
бан да води државу. Кад то 
све узмемо у обзир, онда се 
поставља питање, шта је то 
сада њих толико наљутило 
и натерало да нападају и 
мене и СНС, услед наше са-
радње, кад би она по тој ло-
гици требало да иде њима у 
прилог. Спојили су се лоши 
и неспособни са небитним и 
недораслим, па они би тре-
бало онда да славе, а не да 
се љуте и нападају нас, али 
добро. Можда ја само не 
разумем то што они раде, 

Турска компанија „Теклас 
Аутомотиве“ преузеће по-

гоне италијанског „Геокса“, 
који се повлачи из Врања и 
Србије, потврдио је пред-
седник Србије Александар 
Вучић, обилазећи фабрику 
„Теклас“ у Владичином Хану.

Како је навео, ова компа-
нија креће са интервјуима 
радника који су до сада ра-
дили у италијанској компа-
нији и истакао да ће рад-
ници имати веће плате код 
новог послодавца.

„Половину људи имаћемо 
у „Текласу“. Просечна плата 
била је 34.000 динара у „Ге-
оксу“, у „Текласу“ је 62.000 
динара“, навео је председ-
ник Вучић и истакао да је 
реч о гринфилд инвестицији.

„Оно што је договорено 
са пријатељем Небијем је 
огромно. Огромну захвал-
ност им дугујемо. Обећао 
ми је да ће да буде посла 
за још више од 1.000 људи 
у Пчињском округу. Сад је 
трка с временом. Тражимо 
решење, да изборимо вишу 
плату од оне просечне у 
„Геоксу“, да људи могу да 
премосте овај период, јер 
држава може себи да доз-
воли да помогне с директ-
ним давањем“, рекао је 
председник Србије и додао 
да се доводе и друге компа-
није.

Иначе, „Теклас“ у Влади-
чином Хану тренутно за-
пошљава 1.030 радника и у 
Владичином Хану и Врању 
запошљаваће  укупно 2.500 
људи.

врање

„ТеКлаС” ПреУзиМа 
ПоГоне „ГеоКСа”

КаМПања ће биТи једна од 
најПрљавијих и најбеСКрУПУлознијих

нисам вероватно ни за то 
способан, како они воле да 
кажу.

а како коментаришете 
сталне нападе на председ-
ника вучића и његову по-
родицу од дела опозиције?

- То показује како неко 
види бављење политиком у 
Србији и на који начин сма-
тра да треба да се обрачуна-

ва са својим политичким не-
истомишљеницима. Показује 
да му ништа није свето, па ни 
нечија породица и показује 
како би се тек понашао кад би 
дошао на власт. И то народ 
Србије види. Исти ти људи, 
без обзира што су спремни 
да чланове председнико-
ве породице свакодневно 
провлаче кроз своје таблои-
де и медије, када се њима на 

сличну тему нешто деси, па 
чак и у десетоструко мањој 
мери, вриште као Дамјанов 
Зеленко и траже помоћ свих 
живих међународних инсти-
туција. То је то лицемерје 
које годинама влада у јед-
ном делу наше „политичке 
елите“, како сами себе воле 
да називају. Али добро, на 
нама је да се боримо против 
тога, да се тако не понашамо 

и да покажемо српском на-
роду да постоје људи који-
ма је Србија на првом месту 
и да постоје људи који нису 
спремни да уништавају рође-
но друштво зарад мале поли-
тичке користи.

Каква ће, према вашем 
мишљењу, бити пред-
стојећа предизборна кам-
пања?

- Биће тешка, изузетно 
прљава, провокативна... Већ 
сада видим на шта ће све 
бити спремни многи са наше 
политичке сцене и имам 
утисак да ће можда ова кам-
пања бити једна од најпрља-
вијих и најбескрупулознијих 
у последњих пар деценија. 
На то треба да се спремимо, 
да покажемо како се на зло 
одговара знањем, умећем, 
радом, вредноћом, добро-
том, пожртвовањем... јер 
само на тај начин можемо 
нашем народу да понудимо 
оно што му је неопходно и 
што ће да му гарантује даљи 
развој и стабилност државе. 
Све друго би нас само вра-
тило деценијама уназад, а 
ми то не желимо, а сигуран 
сам да то не жели ни српски 
народ и да ће то јасно пока-
зати на предстојећим избо-
рима.

У којој сфери сматрате да 
можете да дате највећи 
допринос СнС-у у борби за 
модерну Србију?

- Видећемо, свакако да 
ћу бити тамо где могу нај-
више да допринесем, не 
само ја него свако од нас. 
Најважније је да изађемо 
са најкомпетенијим и најс-
нажнијим људима за свако 
место и да тиме покажемо 
да смо најозбиљнија, најс-
нажнија и најбоља органи-
зација у држави и у кадров-
ским решењима, без обзира 
за коју позицију тражимо 
поверење грађана.

алеКСандар ШаПић, 
потпредседник Главног одбора СНС

- Председник Вучић је главни разлог због ког сам постао 
део СНС-а, јер је његова идеја била да постанемо део ове 
организације. Наш однос био је пресудан да данас будем 
овде, тако да је излишно говорити каква ми је сарадња са 
њим. Са Дарком Глишићем провео сам доста времена 
у последња два месеца и брзо смо направили, не само 
добар пословни однос и сарадњу, него и близак 
пријатељски и другарски однос
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www.instagram.com/sns_srbija
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Председник Александар 
Вучић посетио је Про-
купље и обишао радо-

ве на реконструкцији зграде 
Гимназије у којој је смештена 
и Медицинска школа, вред-
не укупно око 305 милиона 
динара. Радови су почели у 
јуну прошле године и од тада 
ученици Гимназије и Меди-
цинске школе, њих укупно 
950, наставу похађају у згра-
ди Пољопривредне и Средње 
техничке школе.

Констатовао је да би радо-
ви морали да буду завршени 
до 25. септембра, јер је су-
више важна обнова школе, у 
коју ђаци морају да се врате, 
да би се са радовима касни-
ло. Домаћини су му пренели 
да 75 година у том граду није 
било озбиљне реконструк-
ције школа, не рачунајући 
ситне поправке.

„Зато је важно, много је ва-
жно да обнављамо. Не само 
у Београду, већ свуда широм 
Србије. Остаје да се ураде 
још две основне школе, „9. 
октобар“ и „Ратко Павловић 
Ћићко“ и онда смо све школе 
овде урадили, а градиће се 
и вртић“, рекао је председ-
ник Вучић и истакао је да је 
просечна плата у Прокупљу 
2012. године била 275 евра, а 
да је данас 464 евра. Конста-
товао је да је гас најважнији 
и да је неопходно да се обез-

беди општинама Топличког 
округа, јер без тога инвес-
титори неће да дођу. Наја-
вио је и почетак изградње 
државног пута од Мерошине 
до Прокупља и Kуршумлије, 
који би требало да буде завр-
шен до краја наредне године. 
Додао је да ће се радити и 
путеви ка Рибарској бањи и 
ка Јабланичком округу.

Такође, најавио је и да ће у 
фабрици „Јумко“, која ће бити 
отворена у Блацу, бити за-
послено 75 жена, а истакао је и 
да ће се ускоро завршити дру-
га фаза Здравственог центра, 
који ће бити опремљен нај-
модернијом опремом. Поред 
тога, најавио је и изградњу 
канализационе мреже, са три 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода и пумпном ста-
ницом. Према његовим речи-

ма, почетком октобра требало 
би да крену и радови на ауто-
путу Ниш-Мердаре, дугом 77 
километара.

„То су тешки радови, јер 
ћемо на том ауто-путу има-
ти 85 мостова и 35 тунела. 
Читавих 18 километара биће 
кроз тунеле, што јасно пока-
зује колико тежак посао чека 
наше неимаре. Тиме ће Про-
купље, после седам деце-
нија, добити све оно што има 
свако место у развијеним 
земљама ЕУ“, рекао је он.  

Председник Вучић посетио 
је и млекару „Лазар“ у Блацу, 
која половину својих произ-
вода извози на тржишта у 
региону, Европску унију, Ру-
сију, Швајцарску, а од скоро 
и у Јордан, и поручио им да 
треба да шире даље произ-
водњу, а посебно извоз.

„Ови наши производи тре-
бало би да буду и на турском 
и албанском тржишту. Треба 
да заузмемо што је могуће 
више тржишта, имамо одли-
чне производе“, констатовао 
је председник.

Он је приликом обиласка 
овог дела Србије, најавио 
да ће нови погон компаније 
„Јумко“ у Барбатовцу бити 
завршен за два месеца.

„То ће да подигне цело 
Блаце. Запослиће људе и омо-
гућити опстанак и останак на 
прадедовским огњиштима“, 
нагласио је председник Вучић, 
додајући да овде ниче фабри-
ка након 40 или 45 година.

„Дошао сам, не да говорим 
против било кога, већ да го-
ворим о ономе што смо ура-
дили и шта ћемо да урадимо. 
Kреће изградња 1,3 киломе-
тара пута Барбатовац-Kут-
ловац, иза тога пута Сту-
бал-Суви До. Када сам био 
у овом крају пре две године, 
рекао сам да ће изградња 
пута Блаце-Белољин проме-
нити изглед овог краја, што 
се данас види по кућама које 
изгледају уређеније, све са 
тротоаром. Ради се и тендер 
за изградњу канализационе 
мреже, а када доведемо и гас 
и заменимо азбестне цеви 
да би могли да пијете чисту 
воду, моћи ћете да кажете 
да имате услове као људи 

који живе у швајцарским и 
аустријским мањим мести-
ма“, поручио је он.

Након Прокупља и Блаца, 
председник је у Брусу оби-
шао Дечије одмаралиште 
„Врачар“ и најавио рекон-
струкцију тог објекта, који 
је затворен од 2008. године, 
а добродошлицу су му по-
желели најмлађи фрулаши 
KУД „Kопаоничка фрула“. 
Мештанима Бруса обећао је 
изградњу локалних путева и 
рекао да ће до краја године 
буџет за то бити повећан за 
пола милиона евра. Такође, 
најавио је да ће бити урађене 
две велике трафостанице, а 
све то биће показатељ инвес-
титорима да могу да дођу.

Председник је посетио 
и дестилерију „АС Груп“ у 
Игрошу, која се бави про-

изводњом воћних ракија 
и годишње 100.000 фла-
ша извезе на тржишта ЕУ 
и САД. Домаћини су пред-
седнику Вучићу и министру 
пољопривреде Браниславу 
Недимовићу представили 
процес производње.

„Срећан сам што сам овде 
у Игрошу код Бруса, овде је 
диван поглед и ка Kруше-
вцу, Брусу, Блацу, подсећа 
на најлепше призоре из Ита-
лије и Француске. Овде се 
прави изузетно квалитетна 
ракија“, поручио је председ-
ник и истакао да је пред нама 
још посла како би људи што 
боље живели. Подсетио је да 
ће недалеко од Бруса проћи 
Моравски коридор, да ће се 
радити пут Прокупље-Меро-
шина-Ниш, као и ауто-пут ка 
Kуршумлији и Мердару.

ПроКУПље/блаце/брУС

У ТоПлици ће ЖивеТи Као У ШвајцарСКиМ 
и аУСТријСКиМ МањиМ МеСТиМа

Спајањем железничког ко-
лосека на деоници Стара 

Пазова - Нови Сад, на вија-
дукту у пловном делу Дуна-
ва, свечано је обележен завр-
шетак грађевинских радова 
на тој деоници, у присуству 
председника Србије Алек-
сандра Вучића и генералног 
директора РЖД-а Олега Бе-
лозјорова.

До места на којем је ко-
лосек спојен, председник и 
представници руских парт-
нера дошли су возом, комен-
таришући да пруга изван-
редно изгледа. Председник 
Вучић рекао је да је пруга 
боља него у Швајцарској.

„Ово је прелазак из про-
шлости у будућност. Ово је 
другачија, нова Србија, друго 
лице Србије. Само да видите 
квалитет тунела, а какве смо 
до скоро имали. Све што су 
урадили је фантастично, све 
станице су нове, чисте, нема 
урушених као некада. Огро-
мна промена“, констатовао 
је председник и поручио да 

ускоро креће деоница пруге 
Београд - Батајница.

„Имаћемо врхунске во-
зове, даблдекере. Први воз 
треба да стигне до краја 
октобра и биће међу најмо-
дернијим у Европи. За шест 
месеци грађани ће моћи да 
се возе комплетно новом бр-
зом пругом од Београда до 
Новог Сада. Овде не само 
да је лепа природа и вели-
чанствен поглед на Дунав, 
већ су величанствени и сви 
објекти изграђени - гале-
рија, вијадукт, тунел. То је 
нешто што нисмо ни сањали 
да ћемо да имамо у Србији. 
Поносан сам што не могу 
ништа лоше да кажем, већ 
само велико хвала РЖД-у, 
нашим руским пријатељима, 
руским и српским гради-
тељима“, рекао је председ-
ник Вучић и истакао да је 
пресрећан што ће путници, 
за мање од шест месеци, 
овом пругом моћи да бирају 
да ли ће да се возе 200 или 
120 километара на сат.

СПојена ПрУГа 
изМеђУ СТаре Пазове 

и новоГ Сада

срдАчАн дочек зА ПредседникА ПосетА МлекАри „лАзАр“ у блАцу

обилАзАк дестилерије „Ас ГруП“
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Прикључила сам се 
тиму Српске напредне 
странке због пет ства-

ри. Пре свега, због поверења 
које ми је указао председник 
Вучић и његове подршке 
коју сам добила после првог 
кампа за српску децу из Хр-
ватске. Потом, због односа 
Србије према трагедији срп-
ског народа из Крајине. Ли-
дер СНС је први председник 
који је рекао Крајишницима 
на Рачи: „Хвала вам, и изви-
ните!“ Осим тога, ова земља 
на достојанствен начин од 
2015. године обележава 
српска страдања у 20. веку. 
Данас сам у тиму који је ову 
земљу отворио ка региону. 
У најтежој години помагали 
смо комшијама онако како се 
помаже најближима, али смо 
и бринули о свом народу на 
најбољи могући начин. При-
мера ради, у последњих 20 
година никад нико није по-
магао Републику Српску ова-
ко како је помаже Србија. У 
савременој српској историји 
никада није урађено више 
за наше цркве, манастире, 
храмове. И, напослетку, моје 
насеље мења своје лице. 
Батајница је постала земун-
ско насеље са новом ковид 
болницом, сјајно је повеза-
на ауто-путeм, Крајишници 

у Бусијама добили 
су нову основну 
школу, уређује се 
железничка и 
друмска инфра-
структура у на-
сељу Шангај.

Овим речима 
почиње причу за 
„СНС Информа-
тор“ Сања Лакић, 
д и п л о м и р а н а 
правница и на-
родна посланица у 
Скупштини Србије 
са листе „Алек-
сандар Вучић-за 
нашу децу“, која 
је као дете избе-
гла из Хрватске, и 
описује како је из-
гледао њен први 
сусрет са председ-
ником Александ-
ром Вучићем.

- Пре више од 
пет година имала 
сам први пут при-
лику да разгова-
рам са председни-
ком и да останем у 
контакту са њим. 
Након првог кам-
па за српску децу 
из Хрватске, он је 
рекао да радим 
велики посао, да је 
овај камп само по-

четак и да ћемо у наредним 
годинама урадити још више 
за њих. Тако је и било. Била 
сам његов лични предлог за 
народног посланика 2020. 
године. Указао ми је, заис-
та, велику част, те осећам 
и велику одговорност што 
служим Србији и свом на-
роду. Знала сам, и пре него 
што сам имала прилику да 
будем у контакту са њим, да 
је човек који одлично познаје 
прилике у којим живе Срби, 
било ми је драго кад сам ви-
дела количину помоћи коју је 
упутио Кордуну и Банији на-
кон земљотреса, као и бригу 
коју је исказао за наше људе 
на тим просторима кад им је 
било најтеже. То су ствари 
које му српски народ никад 
неће заборавити. И то је још 
један од разлога зашто сам у 
његовом тиму.

Колико је за вас значајан 
датум 4. август и какве 
емоције изазива?
- Август 1995. године био је 

тешка прекретница у животу 
свих Крајишника, па тако и 
моје породице. Крајишници 
живе са тим помешаним емо-
цијама и са безброј питања 
током целе године; с тим што 
је август свакако најтежи пе-
риод који боли сваког из те 

ентрална манифес-
тација поводом Дана 
сећања на све стра-
дале и прогнане Србе 

у хрватској војној акцији 
„Олуја“ 1995. године, ове го-
дине одржана је у земунском 
насељу Бусије.

Председник Александар Ву-
чић поручио је да окупљањем 
на овај дан показујемо колико 
волимо свој народ и да неће-
мо да заборавимо све оно 
кроз шта су наши Крајишници 
морали да прођу, јер у забора-
ву људи живе погнутих глава, 
плашећи се и себе и других.

колоне као и пре 26 година.

Како је изгледао ваш 
живот пре „олује“, како 
после, а како изгледа да-
нас?
- Године 1991. после За-

дарске кристалне ноћи, део 
моје породице се први пут 
склонио из Задра, а 1993. го-
дине спаљена су нам села у 
задарском залеђу и тада смо 
се склонили у Карин. Рођена 
сам у том малом месту у за-
ливу, које припада Општини 
Бенковац. Тамо сам прохода-
ла и прославила први рођен-
дан. Немам сећања на Карин, 
само пет фотографија. Прва 
сећања сежу ми до Шапца 
где смо се пронашли мало 
мира после рата, колоне, 
бомбардовања, Петровачке 
цесте, Раче, Бањалуке, Лоз-
нице…

У Шапцу смо живели жи-
вотом који је сличан сваком 
Крајишнику - селидбе, че-
кања, попуњавање формула-
ра за одлазак у иностранство, 
онда опет чекања, селидбе и 
промене. Често сам са мамом 
ишла до Београда и једино 
чега се сећам је нека огро-
мна кућа са зеленим кровом. 
Нисам ни могла да замислим 
да ћу једног дана да радим у 
тој огромној кући са зеленим 

кровом и да имам прилику 
да својим радом помогнем 
некој дивној деци, која су 
из својих села и градова у 
региону загледана у Србију. 
Иначе, завршила сам са од-
личним успехом Основну 
школу и Земунску гимназију, 
а потом сам дипломирала на 
Правном факултету Универ-
зитета у Београду, као један 
од најуспешнијих студената 
у генерацији. Након победе 
на традиционалном XX јуби-
ларном такмичењу у бесед-
ништву, отворила сам себи 
многа врата и од тад прошла 
много корака који су ме до-
вели до места посланика.

да ли посећујете кућу у 
бенковцу? Како данас 
живе Срби у хрватској?
- Посећујем села одакле су 

ми корени - Ислам Грчки и 
Кашић. То су мала села која 
се налазе у Равним Котарима, 
између Бенковца и Задра. Ве-
ковима уназад моја породица 
живела је на тим огњиштима, 
између ова два града. Живот 
Срба у Хрватској је неретко 
тежак. Суочавају се са про-
блемима који муче и њихове 
комшије Хрвате, али су то 
често и додатни проблеми 
попут имовинско-правних, 
немогућности учења српског 

језика, дискриминације, сла-
бог контакта са матицом… 
Положај Срба је другачији 
у зависности од краја у ком 
живе. Рекла бих да је, ипак, 
најтежи положај наше зајед-
нице на Кордуну и Банији, 
где је доиста после земљо-
треса остала - како је то ре-
као и патријарх Порфирије 
- библијска пустош.

Колико, као народна 

посланица, можете да 
допринесете њиховом 
бољем животу?
- При ставу сам да посла-

ник мора да иде међу народ, 
како би на прави начин био 
његов представник у дому 
Народне скупштине Репу-
блике Србије. Иза мене је 
неколико хиљада километа-
ра и на десетине акција на 
простору данашње Републи-
ке Хрватске.

4. AвГУСТ Сећање на жртве „Олује”
„Тек када почну да памте, 

могу и да се усправе, могу да 
се отворе и да живе са собом 
и другима без сумње и стра-
ха. Могу и да опросте, и мо-
жемо и морамо да опрости-
мо, али то можемо само ако 
памтимо, пошто у забораву 
нема опроштаја ни себи, ни 
другима“, поручио је пред-
седник Вучић.

Истакао је да га је срамо-
та оне Србије која се стидела 
својих крајишких избеглица, 
која је затварала своје пу-
теве и друмове да их други 
Срби не би видели, као да 

има потребе да се стидимо 
суза наших. Нагласио је и 
да је поносан на чињеницу 
да је у Србији стасала дру-
гачија политика и другачија 
генерација младих људи који 
поносно и уздигнуто држе 
српску главу.

„Нећу да се извињавам 
онима који су убијали де-
сетине и стотине хиљада 
Срба, хоћу да разговарамо 
са њима у миру, хоћу да чу-
вам мир, али нећу да газимо 
по убијеним Србима, нећу 
да газим по Крајишницима. 
Никада се, као данас, није 

прекрајала историја“, пору-
чио је он.

Председник Србије рекао 
је да не треба рачунати на 
то да ћемо да добијемо из-
вињење или да ће неко да се 
покаје због злочина над Ср-
бима. Истакао је да су у наш 
идентитет заувек уграђе-
не колоне на тракторима и 
сећање на Јасеновац, Јадов-
но и Пребиловце.

Српски члан Председни-
штва БиХ Милорад Додик 
поручио је да памтимо стра-
дање библијских размера, 
још једно у низу које се де-

сило Србима са тог простора. 
Патријарх српски Порфирије 
служио је опело на почетку 
обележавања годишњице 
страдања, а у говору истакао 
је да Бог не броји чијих је жр-
тава више, чијих је мање, јер 
су пред њим све жртве исте.

„Молећи се данас за стра-
дале, за наше ближње, не 
желимо да продубљујемо 
спиралу сукоба, нити да во-
димо ратове комеморатив-
ним политикама сећања. Не 
смемо заборавити, али мо-
рамо опростити“, поручио је 
патријарх.

Ц

ИНТЕрВЈУ ПредСедниК вУчић Први је реКао КрајиШнициМа:

„хвала ваМ и извиниТе!” да ли можете да из-
двојите конкретне акције 
помоћи које сте иницира-
ли и у којима сте учество-
вали?

- Прва велика акција, 
уз подршку председника 
Вучића, била је усмерена 
на набавку потпуно оп-
ремљених мобилних кућа 
и грађевинског материјала 
за 11 места на Кордуну и 
Банији. Имала сам до сад 15 
мањих акција где смо пома-
гали српским породицама 
и организацијама. Органи-
зовала сам камп за српску 
децу из Далмације, где су 
и ове године примљени на 
највишем могућем нивоу и 
имали су прилику да раз-
говарају са господином 
Мировићем и господином 
Вучевићем у Новом Саду, 
али и да проведу време са 
представницима Града Бе-
ограда, министром Селако-

вићем, првом дамом Тама-
ром Вучић, да обиђу Храм 
Светог Саве са патријархом 
Порфиријем и напослетку, 
да проведу једно преподне 
у вили „Мир“ са председ-
ником Вучићем. У наред-
ном периоду сам, уз помоћ 
различитих организација 
и пријатеља, обезбедила 
3500 књига и уџбеника за 
Северну Далмацију, затим 
организујем летњи камп 
„Међу својима“ у Далма-
цији, за омладину из Ср-
бије. А од септембра ћу 
спроводити велики проје-
кат, захваљујући којем ћу 
обезбедити стипендије за 
највредније малишане из 
Хрватске, који доприносе 
очувању српске заједнице 
на тим просторима. То је 
само један од начина да им 
покажемо да их волимо и 
да смо захвални што чувају 
свој идентитет, српски је-
зик и историју.

ПоМоћ за Србе У хрваТСКој

Сања лаКић, 
народна посланица

центрАлнА МАнифестАцијА одржАнА је у бусијАМА
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ЕКОЛОГИЈА ДРЖАВНА УПРАВА

Сарадња јавне УПраве 
Србије и ПољСКе

овчар бања добија 
ПриродњачКи ценТар

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Михајловић Са ПредСТавнициМа 
КинеСКоГ „елинКа”

Министарка проф. 
др Зорана Михајло-
вић разговарала је 
са представницима 
кинеске компаније 
„Елинк Чајна“ о мо-
гућностима за ула-
гања у сектор ОИЕ и 
о увођењу технолош-
ких унапређења у рад 
Електродистрибуције 
Србије. „Закон о коришћењу 
ОИЕ, који смо донели и који 

испуњава највише 
светске стандарде, 
прилика је да са-
рађујемо са најбољим 
компанијама на пољу 
зелене агенде. Имамо 
и Књигу пројеката са 
потенцијалима Србије 
и компаније из Кине су 
добродошле да учест-
вују у реализацији тих 

пројеката“, рекла је Михајло-
вић.

КУЛТУРА

КреаТивни диСТриКТ У новоМ СадУ
Министарка Маја Гојко-
вић обишла је Креатив-
ни дистрикт у Новом 
Саду, који је добио ново 
рухо у оквиру пројекта 
Нови Сад - Европска 
престоница културе 
2022. године. До сада 
је реконструисано шест 
објеката, а уметници, 
организације, установе 
и грађани већ од прошле го-

дине имају прилике 
да осете културни 
живот у овом делу 
града. Гојковић је 
рекла да јој је драго 
што некадашња ин-
дустријска наслеђа 
постају дивни прос-
тори, добијају упо-
требну сврху како 
за културу, тако и за 

неке друге садржаје

„Интензивирање са-
радње јединица локал-
не самоуправе Србије 
и Пољске може имати 
велике бенефите за 
грађане обе државе“, 
истакла је министарка 
Марија Обрадовић на 
састанку са амбасадо-
ром Пољске Рафаелом 
Перлом. Саговорници 
су се сагласили да би требало 

унапредити сарадњу 
Националне академије 
за јавну управу са На-
ционалном школом за 
јавну управу Републи-
ке Пољске, што може 
бити од посебног зна-
чаја за руководиоце 
на локалу у Србији, за 
које је НАЈУ припреми-
ла посебне програме 

обуке.

Овчар бања уско-
ро ће добити При-
родњачки центар, у 
оквиру којег ће се 
налазити део за на-
учно - истраживачке 
делатности, као и 
изложбени простор 
намењен посетиоци-
ма заштићеног под-
ручја. Министарка 

Ирена Вујовић, при-
ликом посете Ов-
чарско-кабларској 
клисури, најавила је 
да ће ускоро почети 
и радови на рекон-
струкцији објекта 
старе школе у Овчар 
бањи, која ће бити 
адаптирана у Едука-
тивни центар.

ФИНАНСИЈЕ

дрЖава КонТинУирано 
ПодрЖава Грађане и ПривредУ

Министар Синиша 
Мали истакао је да је 
Србија, захваљујући 
исправној економској 
политици, у потпу-
ности финансијски 
стабилна земља и да 
ће Влада, у складу са 
добрим економским 
резултатима, наста-
вити да подржава и 

помаже своје грађа-
не и привреду у доба 
највеће економске 
кризе у свету. Додао 
је да држава контину-
ирано брине о пензи-
онерима и да издваја 
значајна средства 
за помоћ најугроже-
нијим категоријама 
становништва.

ПРИВРЕДА

дијалоГ Са ПривреднициМа
Министарка Анђел-

ка Атанасковић, при-
ликом посете Општини 
Брус, састала се са при-
вредницима и разго-
варала о привредном 
амбијенту. „У буџету за 
подстицај привреди за 
ову годину издвојено 
је 17,6 милијарди ди-
нара. За подстицаје за 
директне инвестиције нешто 

више од 15 милијарди 
динара, две милијар-
де динара за неколи-
ко програма подрш-
ке сектору малих и 
средњих предузећа и 
предузетништва, као и 
1,6 милијарди динара 
за инфраструктурне 
пројекте и мере регио-
налног развоја“, рекла 

је Атанасковић.

ПроГноза ПривредноГ 
раСТа 6,5 одСТо

ПОЉОПРИВРЕДА

виШе новца неГо иКада
За субвенције у 

пољопривреди данас се 
издваја више новца него 
икада, рекао је министар 
пољопривреде Бранислав 
Недимовић. „Управо 
за субвенције издваја-
мо више него икад, око 
400 милиона евра, плус 
ИПАРД, само ове године 
један конкурс је био 60 

милиона евра и још 
субвенције које дајемо 
у сарадњи са Свет-
ском банком, а које су 
посебне по томе што 
унапред добијете пола 
новца од инвестиције, 
40 одсто кредит банке 
и свега 10 одсто вашег 
учешћа“, оценио је ми-
нистар.

Народна банка Србије повећала је 
пројекцију привредног раста Ср-

бије за ову годину на 6,5 посто у односу 
на мајску процену о расту од 6,0 про-
цената. „У нашу пројекцију укључили 
смо могућност новог таласа пандемије 
на јесен, али ако тај талас буде блажи 
и без знатнијих последица на еконо-

мију, раст би могао да буде и већи од 
пројектованих 6,5 процената“, рекла је 
гувернер Јоргованка Табаковић. Подсе-
тила је и да је преткризни ниво БДП-а 
престигнут већ у првом тромесечју 
2021, један квартал раније него што се 
очекивало.

Србија ПоСТаје ценТар за обУКУ Кадрова У авио-индУСТрији

Председница Владе Ср-
бије Ана Брнабић изја-

вила је, у Ваздухопловној 
академији у Београду, да 
ће наша земља, кроз сис-
тем дуалног образовања, 

постати један од главних 
центара Европе за обуку 
кадрова у авио-индустрији. 
Брнабић је присуствовала 
потписивању Меморанду-
ма о сарадњи на развоју 

ЗДРАВЉЕ

ваКцинација ТрећоМ дозоМ
„Трећу дозу вакци-

не моћи ће да приме 
сви грађани којима 
је прошло шест ме-
сеци од друге дозе, 
а приоритет имају 
они којима је осла-
бљен имуни систем, 
хронични болесници, 
људи који су имали 
трансплантацију органа“, 
изјавио је  министар Зла-

тибор Лончар и до-
дао да ће трећу дозу 
моћи да приме и сви 
други који сматрају 
да треба, али уз кон-
султацију са својим 
лекаром. Нагласио је 
и да ће бити довољно 
вакцина за све, као и 
да има довољно ме-

дицинског особља који на 
вакцинацији раде.

дуалног модела студија 
у високом образовању, 
којим ће будући пилоти и 
контролори летења имати 

могућност да се образују у 
државном систему по дуал-
ном моделу високог обра-
зовања.

ОДБРАНА

СаСТанаК Са делеГацијоМ 
КонГреСа Сад

Министар одбране 
Небојша Стефановић 
састао се са делега-
цијом Представничког 
дома Конгреса Сје-
дињених Америчких 
Држава, коју су пред-
водили конгресмени 
Ерик Сволвел и Шон 
Малони.  Стефановић 
је нагласио да Србија и 
САД имају узлазни тренд била-

тералних односа, а да 
је њихов традиционал-
но најперспективнији 
део сарадња у области 
одбране. Како је рекао, 
наша земља високо 
вреднује досадашњу 
сарадњу у виду зајед-
ничких војних вежби и 
обука, као и донације 
америчке стране за 

наш систем одбране.ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Милион долара од Сад
Министар Јадранка 

Јоксимовић потписа-
ла је Амандман 17 на 
Споразум о помоћи 
између Србије и Сје-
дињених Америчких 
Држава, вредан ми-
лион долара. Реч је о 
бесповратној помоћи 
коју су САД доделиле 
за промовисање еко-
номског оснаживања особа са 

инвалидитетом. „Ре-
зултат пројеката биће 
једнак приступ запо-
шљавању за те особе, 
односно могућност да 
буду слободно изабра-
ни на тржишту рада и 
да раде у окружењу 
које је отворено, инклу-
зивно и приступачно 
особама са инвалиди-

тетом“, навела је Јоксимовић.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

донација Србије либанУ
Министар Никола 

Селаковић уручио је 
у Бејруту 20.000 доза 
„спутњик“ вакцина 
против вируса коро-
на - први део помоћи 
од 40.000 вакцина 
које је Србија донира-
ла Либану. Донацију 
је примила замени-
ца премијера Либана 
Зејна Акар, која је изразила 
захвалност и упознала шефа 

српске дипломатије 
са епидемиолошком 
ситуацијом у тој 
земљи. Министри су 
разговарали и о еко-
номској ситуацији у 
Либану и ургентним 
потребама за енер-
гентима. Селаковић 
је пренео спремност 
Србије да и на дру-

ге начине помогне прија-
тељском Либану.
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грађана Србије
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5. ПОжаревац
ОПРЕмАњЕ БОЛНИЦЕ

Град је издвојио средства за 
опремање трафостанице за нови 
део болнице. Градоначелник Саша 
Павловић рекао је да је за рекон-
струкцију старе зграде болнице 
издвојено више од 51 милион 
динара, да су набављени сани-
тетско возило и бројни апарати. 

Додељене су награде ученицима 
генерације и освајачима награда 
на међународним и републичким 
такмичењима. Одржано је преда-
вање на тему безбедности у са-
обраћају и подељено је више од 50 
ауто-седишта за децу. Такође, на-
бављени су брзинометри за упозо-
рење на прекорачење брзине, са-
нирани су тротоари и опремљена 
је јединица Саобраћајне полиције.

1. уб

ЗАВРшЕН КРУЖНИ ТОК

Кружни ток на бањанској раскрсници добио 
је коначни изглед. На месту где се укрштају 
улице Свете Поповића, Дринске дивизије и 
Тамнавска, налазе се две мини фонтане са 
водоскоцима, светлећа слова имена града и 

необична метална скулптура са 38 сајли, која 
симболизује месне заједнице убске општи-
не. Асфалтиране су деонице путева у Врелу 
(Ждраловица је спојена са Совљаком), Црве-
ној Јабуци (Андрић крај), Мургашу (Ћирако-

вића и Милошевића крај), Паљувима (Доњи 
крај) и Звиздару. У селу Бањани реконструис-
ана је нисконапонска мрежа, а радови су изве-
дени и на трафостаници Паљуви 2 (изводи ка 
ауто-путу и ка Двојаковићима).

4. нОви Пазар
РАДНА АКЦИЈА

Омладинска радна акција 
„Нови Пазар 2021“ свечано је 
отворена, уз учешће око 100 
акцијаша, које су појачали ве-
терани, учесници некадашњих 
радних акција из целе Србије. 
Акцијаши су шест дана чистили 

неколико локација и одмерава-
ли снаге у спортским активнос-
тима и културно-уметничким 
догађајима. Град је расписао 
јавни позив за доделу беспо-
вратних средстава за камате за 
кредите привредницима.

7. врњачка бања

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПшТИНЕ

Свечаној седници СО, поводом Дана 
Општине, присуствовао је министар То-
мислав Момировић, који је најавио завр-
шетак Моравског коридора, стратешки 
важног пројекта за Бању и регион. Нови 

хотел са пет звездица „Парк“ отворили 
су Бобан Ђуровић, председник Општине, 
и Мирољуб Алексић, власник „Алко гру-
пе“. Завршава се друга фаза комплетне 
реконструкције Дома здравља. У Штул-

цу је реконструисана Улица Попинских 
бораца, а поставља се пешачка стаза 
поред пута Краљево-Крушевац. У близи-
ни хотела „Врњачке терме“ завршава се 
кружни ток.

3. бруС

КУћА ЗА хЕРОЈЕ СА КОшАРА
Локална самоуправа и 

хуманитарна организа-
ција „Градитељи мира“ 
иницирали су изградњу 
куће Мији Ђидићу, хероју 
са Кошара, а председница 
Општине др Валентина 

Милосављевић предала му 
је кључеве новог, потпу-
но опремљеног дома. На 
иницијативу председнице 
Милосављевић, локална 
самоуправа обезбедила је 
књиге за ђаке прваке.

2. лебане
ПАРАДАЈЗ ФЕСТ

Под покровитељством Општине и Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу, одржан је први Парадајз фест, са 
циљем промоције поврћа које производи велики број пољопри-
вредника. На тродневном фестивалу, грађани су могли да ужи-
вају у производима више од 60 излагача, стручним предавањи-
ма и културно-уметничком програму.

Одржано је вече интернационалног профи бокса у организацији 
Спортског савеза, а под покровитељством Општине.

8. нОва варОш
УРЕђЕњЕ СТАЗЕ 
НА ЗЛАТАРУ

Министарство заштите животне средине финанси-
ра уређење стазе на Златару, на делу испод терена 
за мале спортове код хотела „Панорама“. Након са-
нације парцеле којом је пролазио стари пут, овде ће 
на око 3,47 хектара бити изграђен еко парк са трим-
стазом.

9. ваљевО
ПОСЕТА шАПИћА И ГЛИшИћА

Окружни одбор СНС одржан је у Ваљеву, а члановима 
су се обратили председник ИО Дарко Глишић, потпред-
седник Главног одбора Александар Шапић, координатор 
за Мачвански и Колубарски округ Бранислав Маловић и 
повереница ГО Јелена Николић Лекић. Aктивисти ГО су 
делили „СНС Информатор“. Градоначелник Лазар Гојко-
вић потписао je уговор са министарком Иреном Вујовић 
за суфинансирање смањења загађења земљишта услед 
емисија од дивљих депонија, изградњом еко-паркова. 
Локалним акционим планом за родну равноправност 
успостављен је „СОС телефон за жене“. Градоначелник 
Гојковић потписаo је уговор који ће омогућити грађа-
нима да замене столарију, уграде термоизолацију или 
замене котлове на фосилна горива. Посетом министра 
Златибора Лончара, званично су окончани радови на 
реконструкцији Дома здравља.

6. СрбОбран
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ђАКЕ
Локална самоуправа на-

градила је ђаке генерације у 
свим школама, а на свечаном 
пријему у СО Србобран доче-
као их је радивој Дебељачки, 
председник Општине. Сви 
вуковци традиционално до-
бијају летовање у Сутомору, а 
ове године ђаци генерације су 
добили књиге и таблете.

Председник Општине и 
председник МО Србобран 
радивој Дебељачки и пред-
седница МО Надаљ Деја-
на Алексијевић уручили су 
таблет самохраној мајци троје 
деце из Надаља. Средства за 
куповину таблета обезбеђена 
су из донације чланова и сим-
патизера.

ноВо обележје ГрАдА дАрко Глишић и иВАнА николић у обилАску рАдоВА

ноВоотВорени хотел „ПАрк“

иренА ВујоВић и рАдослАВ ВАсиљеВић

бобАн ЂуроВић и тоМислАВ МоМироВић
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СНС ПАНОрАМА БрИГА О ГрАЂАНИМА
10. гОлубац
ЛЕТњЕ мАНИФЕСТАЦИЈЕ

Реконструише се мост и 
уређује водоток у насељу Добра. 
Дом здравља, уз финансијску 
помоћ Општине, купио је биохе-
мијски апарат за лабораторију. 
На захтев Бициклистичко-плани-
нарског удружења, а у сарадњи 
са Туристичком организацијом, 
постављене су клупе на стази 
Дедине-Гуване. Одржани су 51. 
турнир у малом фудбалу и Сајам 
Дунава.

11. кОцељева
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА”

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
мештанима о реализованим и бу-
дућим инвестицијама. Такође, 
учествовали су у акцији уређења 
парка и цветних површина.

12. СмедеревСка 
Паланка 
РАЗГОВОР СА 
СУГРАђАНИмА

Активисти ОО настављају са 
организацијом штандова, поде-
лом „СНС Информатора“ и разго-
вором са суграђанима о текућим и 
будућим пројектима.

13. ада мОл
ОБНОВА шКОЛСКЕ 
ЗГРАДЕ

Завршени су радови на ОШ 
„Новак Радонић“ у Молу, об-
новљена је стара фискултурна 
сала, изграђени су отворени 
терени за рукомет и кошарку, 
двориште  је поплочано беха-
тон плочама, изграђен је пар-
кинг и обновљено је централно 
грејање. Локална самоуправа 
купила је кућу за школског до-
мара, парцелу за проширење 
паркинга, обезбедила нове кот-
лове за централно грејање и об-
нову водовода и канализације.

16. мали звОрник
ОБНОВА 
ПОДЗЕмНОГ ГРАДА 
КАРАђОРђЕВИћА

Постављена су нова аутобуска 
стајалишта у Доњој Борини, у 
МЗ Центар код школе, код моста 
краља Александра I Карађорђе-
вића и у Амајићу, на скретању за 
Доњу Трешњицу. На завршној кон-
ференцији Програма Exchange 5, 
Општини је уручена захвалница за 
учешће у пројекту управљања јав-
ном имовином. Завршена је друга 
фаза реконструкције Подземног 
града Карађорђевића, средстви-
ма из републичког буџета и уз 
подршку председника Александра 
Вучића.

17. зрењанин
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Градоначелник Симо Салапу-
ра састао се са представницима 
„Линглонга“ и истакао да су за-
пошљавање и заштита природне 
средине приоритети у раду, а раз-
говарало се и о почетку изградње 
ауто-пута Београд-Зрењанин. 
У току је акција озелењавања, 
уређења и заштите земљишта на 
обалама Бегеја и делу Булевара 
Вељка Влаховића. Град, заједно 
са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, уређује мрежу 
за одводњавање пољопривредног 
земљишта. Пуштена је у рад со-
ларна електрана на згради дечијег 
диспанзера Дома здравља. Акти-
висти МО Зелено поље уредили су 

простор испред зграде МЗ, а акти-
висти МО Грандулица и Стајићево 
простор испред историјског ком-
плекса „Логор“ и излетиште поред 
канала Бегеја. Такође, активисти 
МО Никола Тесла уклонили су 
растиње у близини спортског те-
рена и дечијег игралишта.

18. жабари
ЧИшћЕњЕ ПОТОКА

Очишћени су потоци у мес-
тима Александровац и Кочетин. 
Почели су јавни радови, који ће 
трајати четири месеца, у склопу 
којих је планирано чишћење и 
кошење свих гробаља и јавних 
површина.

19. СремСки 
карлОвци
ПАКЕТИ ЗА ТРУДНИЦЕ 
И САмОхРАНЕ мАЈКЕ

Активисти Савета за нацио-
налне мањине ОО поделили су 
прехрамбене и хигијенске пакете 
трудницама и самохраним мајка-
ма, припадницама ромске нацио-
налне мањине. На платоу испред 
Богословије одржан је хуманитар-
ни базар за лечење малог Бошка.

20. ПОжега
ПЛАНОВИ ЗА 
ОБИЛАЗНИЦУ

Одржан је радни састанак са 
председником ИО СНС Дарком 
Глишићем и потпредседником 
Главног одбора СНС Александ-
ром Шапићем. Пожешко повере-
ништво посетио је министар То-
мислав Момировић, а разговарало 
се о обилазници ка Косјерићу и 
ауто-путу Милош Велики, деони-
ци Прељина- Пожега.

21. ПетрОвац 
на млави
САНАЦИЈА И ЗАТВАРАњЕ 
ДЕПОНИЈЕ

Министарство за заштиту живот-
не средине определило је 33 мили-
она динара за санацију и затварање 
локалне депоније, а што је при-
знање председнику Душку Неди-
нићу за резултате које је остварио, 
у сарадњи са координатором Алек-
сандром Јокићем и са Министар-
ством за заштиту животне средине.

22. Сечањ
ТАмИшКА РЕГАТА

Делегација побратимског града 
Азова из Руске Федерације, у окви-
ру пројекта „Трагом Донских Коза-
ка и њиховог културног наслеђа“, 
посетила је градове побратиме, 
Бијељину и Сечањ. Одржана је тра-
диционална манифестација „Та-
мишка регата“, низ реку Тамиш, од 

Јаше Томића до Панчева, у трајању 
од четири дана.

23. кучевО
НОВИ АСФАЛТ

Завршено је асфалтирање 
више од 4.800 квадрата у центру 
Нереснице. Свечано је отворен 
нови производни погон пекаре 
„МД“. Министар Бранко Ружић 
обишао Средњу економско-трго-
винску и машинску школу. Улицу 
Др Бошка Вребалова прекрило 
је нових 70 тона асфалтне масе. 
Руководство Општине Врњачка 
Бања, на челу са Бобаном Ђуро-
вићем, приредило је традицио-
нални пријем за представнике 
братских општина поводом Дана 
Општине, а Кучево је било међу 
званицама. Урађена је нова во-
доводна инсталација у Улици 
Светог Саве.

24. негОтин
УРЕђЕњЕ ПУТЕВА И УЛИЦА

Уређењем главне улице у МЗ 
Уровица, почела је сезона радова 
на крпљењу и пресвлачењу ло-
калних путева и улица. Деонице 
су асфалтиране у МЗ Браћевац, 
Ковилову и Србову, а обновљен је 
и пут Штубик - Малајница. У току 
су радови и на државном путу Не-
готин-Зајечар, а у септембру ће 
путари почети да раде на држав-
ном путу ка граничном прелазу 
Мокрање, а у граду ће се уредити 
Карађорђева улица и улица код 
зелене пијаце.

25. кОвачица
ОБИЛАЗАК 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ГАЗДИНСТВА

Министар Бранислав Неди-
мовић и покрајински секре-
тар Чедомир Божић обишли 
су пољопривредно газдинство 
Закић у Идвору, а дочекали су 
их, поред домаћина, и народни 
посланик Марко Младеновић, 
председник Општине Јарослав 
Хрубик и председник СО Милан 
Гарашевић. Савет за безбедност, 
у сарадњи са Агенцијом за без-
бедност саобраћаја, поделили 
су 90 ауто-седишта. Чланице 
Уније жена уредиле су дечији 
парк у Падини, а активисти МО 
Самош простор испред амбулан-
те. Чланови ОО, и ове године, 
уредили су фонтане у централ-
ном парку.

28. аранђелОвац
ВЕЛИКИ СКУП НАПРЕДњАКА

Одржан је велики скуп СНС 
којем су присуствовали председ-
ник ИО Дарко Глишић и потпред-
седник Главног одбора Александар 
Шапић. Дан Града и Јулске свеча-
ности и ове године обележени су 
бројним манифестацијама. Одр-
жана је свечана седница СО, до-
дељене су плакете предузећима и 
установама, служена је литургија, 
положени су венци на споменик 
кнезу Милошу Обреновићу... За-
вршној активности у оквиру проје-
кта Комисије за родну равноправ-
ност присуствовале су министарке 
Марија Обрадовић и Татјана Ма-
тић и представнице Министарства 
привреде. У току је највећа акција 
асфалтирања у свим МЗ, у протек-
лих неколико деценија. Амбасадор 
Ирана Рашид Хасанпур састао се 
са председником Општине Бојаном 
Радовићем и замеником Милади-
ном Јаковљевићем. Додељене су 
награде најуспешнијим ђацима и 
њиховим наставницима. У оквиру 
кампање „За чистији Аранђело-
вац“, покренута је акција „Свако у 
своју канту“. Испред Инфо центра 

Туристичке организације поста-
вљен је интерактивни панел.

29. Оџаци
ПОДРшКА СОЦИЈАЛНОм 
СТАНОВАњУ

Министар Бранислав Недимо-
вић и покрајински секретар Чедо-
мир Божић обишли су газдинство 
Дејана Марића из Дероња. Започ-
ета је санација коловоза у Бачкој 
и Видовданској улици у Оџацима. 
Општина је расписала јавни позив 
за учешће привредних субјеката у 
енергетској санацији у домаћин-
ствима и у вези са пољопривред-
ним земљиштем у државној своји-
ни.  Општина и НСЗ расписале су 
четири јавна позива за запошља-
вање. Општина је партнер ЕУ на 
пројекту подршке социјалном 
становању и активној инклузији. 
Раде се нови тротоари у Лалићу. 
Позорница на Грачачком језеру 
добија кров. Одржана је прва ма-
нифестација „Тамбура у срцу Де-
роња”, Крофнијада, Ношња бал 
и Међународна бициклистичка 
трка.

30. бач
ИЗЛЕТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Унија пензионера организовала 
је једнодневни излет и обилазак 
манастира Крушедол. Након дво-
годишње имплементације пројекта 
прекограничне сарадње, отворен 
је Центар пословних компетенција. 
Положен је венац на Спомен обе-

лежје незнаном јунаку, поводом 
обележавања Дана борца. Друштво 
српско-руског пријатељства „Бач-
Владивосток“, у сарадњи са Општи-
ном, прославило је Петровдан - Дан 
удружења. Додељени су уговори о 
испоруци грађевинског материјала 
избегличким породицама из БиХ и 
Хрватске. Чланови МО Бач 1 уреди-
ли су гробље.

31. беОчин
НАСИПАњЕ СЕОСКИх 
ПУТЕВА

Kандидати за савете МЗ Че-
ревић, МЗ Луг и МЗ Сусек из 
личних средстава обезбедили су 
насипање сеоских путева и по-
стављање асфалтне базе. Такође, 
у току је санација атарског пута 
у Грабову и насипање прилаза 
код фудбалског терена у Бано-
штору. Одржан је састанак ОО у 
проширеном саставу, у присуству 
потпредседника Главног одбора 
СНС - Милоша Вучевића и Алек-
сандра Шапића, председника ИО 
Дарка Глишића и координатора 
Зорана Адамовића.

32. круПањ
шАмПИОНИ 
ПРЕДУЗЕТНИшТВА

Општина Крупањ победник је 
годишњег такмичења „Шампиони 
предузетништва 2020“ НАЛЕД-
а, међу локалним самоуправама 
средње величине, на основу броја 
нових предузетничких радњи и пре-

27. крушевац

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ГРАДА
Председник Александар 

Вучић положио је венац 
на Споменик косовским ју-
нацима на Видовдан. Том 
приликом, свечано је от-
ворен реконструисани Трг 
косовских јунака. Председ-
ник Вучић присуствовао је 
отварању и канцеларије 
Фондације за српски народ 
и државу у Крушевцу. По-
водом Дана Града, венце на 
Споменик косовским јуна-
цима положили су бивши 
градоначелник и дирек-
тор БИА Братислав Гашић, 
градоначелник Јасмина 
Палуровић, начелник ра-
синског управног округа 
Бранислав Весић... У част 
650 година од оснивања, 
Крушевац је добио други 
споменик посвећен осни-
вачу, кнезу Лазару, који су 
открили градоначелница 
Палуровић и Братислав Гашић, иницијатор идеје 
о подизању споменика. У селу Глобаре одржано 
је међународно такмичење у мотокросу. Активи-
сти СНС добровољно су дали крв, а акцији су се 

прукључили председник СГ Предраг Вукићевић и 
бивши градоначелник Братислав Гашић. радном 
састанку Окружног одбора СНС, присуствовали 
су потпредседник Главног одбора Александар 
Шапић и председник ИО Дарко Глишић.

15. Свилајнац
РАЗГОВОР СА ПОТПРЕДСЕДНИЦИмА СНС

Чланице Уније жeна обишле 
су самохраног оца са четворо 
деце и уручиле помоћ у виду 
хигијeнских пакeта, хранe и 
плинског шпорeта, прикупљену 
из сопствених средстава. Та-
кође, посетиле су и Мирка Ми-
лићевића, којем су донирале 
храну и гардеробу и пружиле 
подршку у борби против боле-
сти. Повереништво ОО офор-
мило је Унију младих, Савет за 
спорт и Савет за образовање 
и просвету. Повереништво, у 
саставу др Тања Тоскић-Ла-
ловић, Драган Маринковић и 

Ненад Стојковић, присуство-
вало је онлајн самиту поводом 
обележавања 100 година КП 
Кине у централи СНС на Новом 
Београду, где су имали прили-
ку да разговарају са потпред-
седницима Главног одбора 
Миленком Јовановим, Маријом 
Обрадовић и Александром Ша-
пићем. Чланови ОО организо-
вали су штанд у центру града 
и разговарали са суграђани-
ма. Одиграна је хуманитарна 
фудбалска утакмица за лечење 
суграђанина Александра Мили-
војевића.

14. леСкОвац
РАЗГОВОР СА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИмА

Председник ИО Дарко Глишић и потпредсед-
ник Главног одбора СНС Александар Шапић по-
сетили су Лесковац и разговарали са члановима 
свих одбора Јабланичког округа. Активисти ГО 
наставили су са уређењем паркова, игралишта, 
фарбањем и реновирањем мобилијара... Наста-
вило се и са спровођењем хуманитарних акција у 
свим МО. Чланови Уније младих делили су „СНС 
Информатор“, док су активисти МО Вучје уре-
дили купалиште Вучјанке. Министар Бранислав 
Недимовић и градоначелник Горан Цветановић 
разговарали су са пољопривредницима. Завршен 
је пројекат „Хетеротопија“, одржана су Балкан-
ска смотра младих стрип аутора, манифеста-

ција „У ритму дијалекта“, Лесковачки карневал, 
Дани вишње... Отворен је први Мејкерс спејс на 
југу Србије, као и први аква парк у Лесковцу. За-
вршена је реконструкција Југ Богданове улице, 
потписан нови уговор о сарадњи између Града и 
немачке организације ХЕЛП, настављено је сни-
мање филма „Било једном у Србији“. Одржана је 
журка за мале матуранте коју је Град поклонио 
свршеним основцима, а на прослави градоначел-
ник је уручио бицикле ученицима генерације. Сви 
средњошколци, носиоци дипломе „Вук Стефано-
вић Караџић“, путовали су Србијом на наградној 
екскурзији. Замењене су старе светиљке савреме-
ном ЛЕД расветом.

26. трСтеник
РАЗГОВОР СА АКТИВИСТИмА

Општински одбор СНС Трстеник обишли су потпредседник 
Главног одбора СНС Александар Шапић, председник ИО СНС Дар-
ко Глишић и координатор ИО за расински округ Ненад Дејановић, 
и разговарали са активистима.

члАноВи ПоВереништВА оо сА МиленкоМ јоВАноВиМ

брАтислАВ ГАшић откриВА сПоМеник кнезу лАзАру
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дузећа у односу на број становника. 
Потписан је уговор за изградњу по-
гона за еколошко уништавање от-
пада помоћу водоника, у сарадњи 
са словачким „Нео тех институтом“. 
Министарство заштите животне 
средине суфинансираће форми-
рање водозаштитног појаса на на-
сипу реке Ликодре. После четири 
године паузе, поново је отворена 
Канцеларија за младе.

33. СремСка 
митрОвица
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ

Председница Владе Србије Ана 
Брнабић посетила је Бешеново и 
Велике Радинце, а премијерку је 
дочекао министар пољопривреде 
Бранислав Недимовић. Недимо-
вић је отворио и Сајам пољопри-
вреде „АгроСирм“ у Сремској 
Митровици. Туристичка организа-
ција, уз помоћ „Хаос аниматора“, 
организовала је манифестацију 
„Дани чуда“. Град је организовао 
радионице на плажи „Кад порас-
тем бићу спасилац“ и „Кад се мале 
руке сложе“. Одржан је годишњи 
концерт фолклорног ансамбла 
„Бранко Радичевић“.

34. кладОвО
ОБНОВЉЕНА БРОДСКА 
ПРЕВОДНИЦА

Председник Александар Вучић 
и Сем Фабрици, шеф Делегације 
ЕУ у Србији, присуствовали су за-
вршетку радова на ревитализацији 
бродске преводнице на српској 
страни хидроелектране „Ђердап 
1“. Председник Вучић обишао је и 
радове на реконструкцији пута од 
Голог Брда до Кладова. Обиласку 
су присуствовали и министар То-
мислав Момировић и председници 
општина Источне Србије. Асфалти-
рањем у зони кружног тока, заврше-
на је уградња хабајућег слоја асфал-
та у Улици 22. септембра. Путари 
су нов слој асфалта уградили на 15 
локација у граду и на периферији.

35. тител
ПОСЕТА НЕДИмОВИћА 
И БОЖИћА

Председник Општине Тител мр 
Драган Божић састао се са мини-
стром Браниславом Недимовићем 
и покрајинским секретаром Че-
домиром Божићем, а затим су 
заједно разговарали са локалним 
пољопривредницима.

36. кула
ПОКЛОНИ ЗА 
НАЈУСПЕшНИЈЕ

Чланови МЗ Руски Крстур при-
купљају намештај за социјално уг-
рожене суграђане, а активисти МО 
Доњи град омогућили су бесплатни 
излет за пензионере. Општина је до-
била ромског координатора. Пред-

седник Општине Дамјан Миљанић 
организовао је пријем за малишане 
из Грачанице и поклонио им таблет 
рачунаре. Такође, организовао је 
пријем и поклоне за ученице које су 
оствариле резултате на републич-
ком такмичењу из роботике, као 
и за најбоље пливаче Војводине. 
Министар Бранислав Недимовић 
обишао је компанију „Жито-Бачка“. 
Започето је асфалтирање обилаз-
нице око језера Родић. У Црвенки 
је одржан Слатки дан. Општина, у 
партнерству са Центром за социјал-
ни рад и Удружењем „Плава птица“, 
покренула је активни инклузивни 
сервис. У вртићу у Црвенки отворено 
је дечије игралиште, чију је изградњу 
финансирала Фабрика шећера. Пот-
писан је уговор за изградњу фабрике 
за прераду парадајза. Министарка 
Анђелка Атанасковић и председник 
Миљанић посетили су компанију 
„Сигма“.

38. владимирци
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА

Чланови ОО подржавају хума-
нитарне акције и деле пакете са 
намирницама социјално угроженим 
породицама, припремљене из лич-
них средстава, редовно одржавају 
штандове и разговарају са суграђа-
нима. Председник Општине Горан 
Зарић обавља пријем грађана, а 
присуствовао је и састанку у Ми-

нистарству за бригу о селу, поводом 
конкурса за куповину сеоских кућа 
са окућницом. Одржани су Петров-
дански дани и обележен је Дан Срба 
из региона. Такође, одржан је и 
Срески гастрономски фестивал - Гу-
дијада. Општини је Министарство 
заштите животне средине одобри-
ло средства по основу јавног по-
зива. Одржане су седнице месних 
одбора, којима је присуствовало 
страначко руководство.

40. кОвин
УНАПРЕђЕњЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ

Одборници СО донели су одлуку 
о давању бесповратне финансијске 
подршке предузетничким радњама 
и туристичкој привреди због теш-
коћа у пословању проузрокованих 
пандемијом. Ковин је једна од 67 ло-
калних самоуправа у којима почиње 
реализација пројеката унапређења 
енергетске ефикасности, са чијим 
представницима је министарка Зо-
рана Михајловић потписала угово-
ре у Краљеву. Општина спроводи 
пројекат инклузије Рома и других 
маргинализованих група у делу који 
се односи на побољшање приступа 
води, кроз изградњу водоводне 
мреже и обезбеђивање индивиду-
алних прикључака. Обележена је 
градска слава, Сабор светог архан-
гела Гаврила.

41. шабац
НОВИ АСФАЛТ

Мештани улица Андрије Гли-
шића и Церске, у МЗ Јевремовац, 
добили су нови асфалт. Радове су 
посетили представници Управе 
града и Повереништва, и разго-
варали са мештанима о наредним 
инвестицијама. Такође, урађен је 
и пут Маови-Јевремовац и сокак 
ка гробљу.

42. тргОвиште
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ

Председница Владе Ср-
бије Ана Брнабић посетила 
је Трговиште и разговарала 
са председницом Општине 
Миљаном Стојановић Златко-
вић и народним послаником 
Ненадом Крстићем, као и са 
грађанима који су је срдачно 
дочекали.

43. врање
ПОСЕТА БРНАБИћ 
И ВУЈОВИћ

Чланице Председништва СНС 
Ана Брнабић и Ирена Вујовић 
посетиле су ГО СНС Врање и 
разговарале са активистима. 
Током посете Пчињском окру-
гу, премијерка Брнабић посе-
тила је припремне радове на 
изградњи хотела у Врањској 
Бањи, фабрику за пречишћа-
вање отпадних вода у Ћуковцу, 
зграду Градске управе, Позори-
ште „Бора Станковић“ и Здрав-
ствени центар.

44. СубОтица
ЛЕТњЕ 
мАНИФЕСТАЦИЈЕ

Градоначелнику Стевану Бакићу 
уручен је „Кључ Балкана“, симбо-
лично признање Града Морахало-
ма, којим ово туристичко место у 
Мађарској успоставља сарадњу са 

градовима и општинама у Србији. 
Градоначелник је положио камен-
темељац за амбуланту на Прозив-
ци. Суботица је међу најбољима у 
Војводини у погледу учешћа жена у 
органима јавне управе, оцењено је 
на фокус групи на тему „Жене, мир, 
безбедност“. На Палићу је одржан 
Фестивал европског филма, а у ка-
бинету градоначелника уприличен 
је пријем за глумце Народног позо-
ришта. Обележени су Дани Николе 

Тесле, Вече Републике Српске и Ду-
жијанца. Одржани су хуманитарни 
турнир „Кош за кош“ и Сеоске игре 
без граница.

52. велика Плана
ИЗГРАДњА 
КОмПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ

Председник Александар Вучић 
обишао је радове на изградњи 
компресорске станице и наја-

вио реконструкцију пута Велика 
Плана-Жабари. У Градској кући 
организован је пријем за Жарка 
Коларевића и Андрију Николића, 
државне прваке у спортском ри-
болову. У Лозовику су организо-
ване Петровданске коњичке трке. 
Локална самоуправа наградила је 
ђаке генерације и ученике који су 
освојили награде на републичком 
или међународном такмичењу. 
Организовани су Вождови дани, 

а у Крњеву Сеоске спортске игре. 
Након замене водоводне мреже и 
нових прикључака за гас, асфалти-
рана је улица Јована Дучића.

53. чОка
УРЕђЕњЕ ФУДБАЛСКИх 
ТЕРЕНА

Активисти ОО очистили су и 
офарбали бетонске канте за смеће 
у парку, а у сарадњи са фудбал-
ским клубом покосили су траву 
на фудбалском терену и терену за 
мали фудбал.

54. лајкОвац
САСТАНЦИ мЕСНИх 
ОДБОРА

Одржани су састанци месних 
одбора којима су присуствовали и 
локални функционери. Председник 
Општине Андрија Живковић одр-
жао је конференције за новинаре и 
гостовао на локалним медијима, где 
је говорио о текућим дешавањима 
и осудио нападе на председника 
Александра Вучића. Активисти ОО 
редовно су одржавали штандове, 
делили „СНС Информатор“ и про-
пагандни материјал. Обележена је 
слава Огњена Марија и одржан низ 
манифестација.

55. ПрибОј
ДОНАЦИЈА НАРОДНИх 
ПОСЛАНИКА ЛАКИћ 
И СРБЉАНОВИћ

Почиње реконструкција школе 
у Бучју, а приводе се крају радови 
на изградњи топлане на биомасу. 
Одржана је традиционална Лим-
ска регата. Канцеларија за упра-
вљање јавним улагањима Владе 
Србије одобрила је средства за 
реконструкцију водоводне мреже 
и постројења за пречишћавање 
воде за пиће. Прибој су посетили 
народни посланици у Скупшти-
ни Србије, Сања Лакић и Стефан 
Србљановић, и поклонили 50 па-
кета са животним намирницама 
Црвеном крсту за најугроженије 
мештане. Почела је реконструк-
ција пута Прибој - Кокин Брод.

56. Пландиште
УРЕђЕњЕ ЗЕмЉИшТА

Активисти МО Милетиће-
во уредили су јавне површине у 
свом селу, а чланови ОО органи-
зовали су одлазак чланица Уније 
жена на Дане вишње у Јаношику. 
Председник Општине Јован Ре-
пац положио је венац на споменик 
палим борцима у Јерменовцима. 
У Великом Гају обележена је мес-
на и храмовна слава Петровдан. 
Председник Репац потписао је са 
Министарством за заштиту живот-
не средине уговор о уређењу дег-
радираног земљишта. Одборници 
СО усвојили су одлуку о бесплат-
ном превозу за ученике.

39. ОПОвО
ОБИЛАЗАК ГРАДИЛИшТА И ГАЗДИНСТАВА

Општину Опово посетили 
су председник Покрајинске 
владе Игор Мировић, дирек-
тор Управе за капитална ула-
гања Недељко Ковачевић и 
покрајински секретар Огњен 
Бјелић, и обишли радове на по-
следње три фазе изградње пута 
Опово-Дебељача. Након оби-
ласка градилишта, упутили су 
се у Сефкерин, где је председ-

ник Општине Милош Марков 
представио пројекат изградње 
објекта вртића. Такође, ми-
нистар Бранислав Недимовић, 
покрајински секретар Чедомир 
Божић и председник Општи-
не Милош Марков посетили су 
пољопривредно газдинство у 
Баранди, које је добар пример 
унапређења рада уз подршку 
државе.

45. лиПљан
ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР

Начелник Косовског управног 
округа Срђан Петковић обишао 
је раднике комуналног предузећа 
„Екологија“, који су косили траву 
по парковима и гробљима. Та-
кође, помогао је да се организује 
традиционални Видовдански 
турнир у Доњој Гуштерици, за 
шта је добио захвалницу.

46. леПОСавић
НАГРАДЕ ЗА 
НАЈЛЕПшЕ ДВОРИшТЕ

У оквиру акције „За лепшу, 
здраву и уређену животну сре-
дину“, чији је организатор и по-
кровитељ Општина, уприличен 
је пријем и додела награда за 
најбоље учеснике акције „Бира-
мо најлепше двориште, терасу, 
круг предузећа“.

47. грачаница
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ 
ПОЗОРИшТА

У Дому културе отворене су 
нове просторије Народног по-
зоришта Приштина, а отварању 
су присуствовали Душан Јово-
вић, Срђан Поповић, Предраг 
Радоњић и представници Ми-
нистарства културе.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КиМ
ПЕТКОВИћ ДВА ДАНА СА НАРОДОм НА КИм

Директор Канцеларије за 
КиМ Петар Петковић, заједно 
са владиком Теодосијем, оби-
шао је дванаесточлану породи-
цу Вуковић у селу Житковац и 
Ани Вуковић, мајци десеторо 
деце, уручио орден Свете ца-
рице Милице. Петковић је по-
сетио и Драгицу Гашић, једину 
српску повратницу у Ђаковици 
која трпи тортуру од стране 
Албанаца откако се вратила у 
свој стан, и уручио јој новчану 
помоћ. Обишао је и повратнике 
у селу Берково и поплављене у 
селу Доња Гуштерица, који су 
добили 1.000 евра као помоћ за санирање штете. 
Петковић је посетио и економију Епархије раш-

ко-призренске, где се граде пратећи објекти и 
обезбеђује механизација, за шта је Канцеларија 
издвојила значајна средства.

48. звечан
АЛЕКСАНДАР ВУЧИћ - ПОЧАСНИ ГРАђАНИН

Додељени су уговори за 65 
геронто-домаћица и геронто-
домаћина, који ће се бринути о 
400 лица наредних шест месе-
ци. Уговоре су уручили дирек-
тор Канцеларије за КиМ Петар 
Петковић и председник При-
временог органа Иван Тодо-
сијевић. На Петровдан је све-
чаном академијом обележен 
Дан Општине и 30 година од 
оснивања. Добитници Петров-
данских повеља су Епархија 

рашко-призренска, Kанцела-
рија за KиМ, Милан радоичић, 
KБЦ Kосовска Митровица... На-
граде од 15.000 динара добили 
су ђаци генерације. Уприличен 
је богат културно-уметнички 
програм, а титулу почасног 
грађанина понео је председ-
ник Србије Александар Вучић. 
Кључеве града и повељу по-
часног грађанина у председ-
никово име преузео је Петар 
Петковић.

37. ћуПрија

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИћА
Ван протокола, пред-

седник Александар Ву-
чић свратио је у просто-
рије ОО СНС у Ћуприји, 
желећи на тај начин 
да, како се изразио, да 
подршку једном од нај-
бољих одбора у Србији. 
Поздрављајући се са на-
родним послаником Ни-
нославом Ерићем, пред-
седник Вучић обећао је 
да ће ускоро обићи све 
инфраструктурне ра-
дове, посебно у индус-
тријским зонама.

49. клина
РЕНОВИРАНА АмБУЛАНТА

У повратничком селу Видање комплетно је реновирана амбуланта 
за око 250 житеља овог краја. Средства за обнову издвојила је Кан-
целарија за КиМ.

50. ОраХОвац
УРЕђЕњЕ ПУТА

51. штрПце
ПЛАНОВИ ЗА РАЗВОЈ

Представници Привременог органа угостили су помоћницу дирек-
тора Канцеларије за КиМ за инфраструктурне пројекте, Јелену Стојко-
вић, како би на терену сагледала могућности за реализацију пројеката 
који ће допринети развоју овог краја.

У току је уређење пута ка 
гробљу и цркви у Великој 

Хочи, са изградњом паркинга и 
приступног степеништа.

АлексАндАр Вучић и нинослАВ ерић

ПетАр ПеткоВић у обилАску срПских срединА
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ИНТЕрВЈУ

великО градиште

малО црниће

жабари

жагубица

кучевО

браничевСКи оКрУГ

Оливер Стојановић

Потпредседник Повере-
ништва ОО СНС у Великом 
Градишту, економиста по стру-
ци, свакодневно активан на 
терену и у вези са техничким 
питањима у одбору.

Предраг 
Стојадиновић

Електротехничар рачунара, 
активно учествује у раду ОО, 
вредан, одговоран, на услузи 
грађанима, истиче се у свим 
активностима. Координатор 

је Савета за интернет и друштвене мреже.

Саша 
Крајић

Активан 
је у Саве-
ту за ин-
тернет и 
друштве-
не мреже, 
посвеће-
но обавља 

све задатке у ОО СНС Жа-
бари.

Ивана Милутиновић

Ради на пословима технич-
ког секретара ОО, члан је 
Савета за интернет и друш-
твене мреже, учествује у 
свим акцијама и успешно 

обавља задатке, веома комуникативна.

Саша Живановић

А н г а -
жован је 
на посло-
вима об-
раде по-
датака и 
аналити-
ке, при-

мер младима, посвећен 
у борби да Кучево буде 
боље место за живот.

Пре више од годи-
ну дана Дејан Ке-
сар, дипломирани 

правник из Београда, 
положио је заклетву и 
постао народни посла-
ник у Скупштини Ср-
бије. Претходну годину 
оцењује као успешну и 
каже да је држава пока-
зала да може да се избо-
ри са пандемијом корона 
вируса, заштити грађане 
и истовремено настави 
са политиком напретка, 
инвестиција, путева, 
већих плата и пензија.

- То од нас очекују 
сви грађани Србије и да 
то врло добро радимо 
показују и резултати из-
бора у јуну  2020. годи-
не, када је листа „Алек-
сандар Вучић - за нашу 
децу“ освојила више 
од 60 одсто подршке 
грађана. То нам даје 
још већу обавезу да на-
ставимо да радимо још 
више и одговорније, а 
ми, народни послани-
ци, дајемо допринос 
кроз процес доношења 
закона и одлука које ће 
обезбедити бољи живот 
за све суграђане. Вели-
ка ми је част што могу 
да заступам политику 
Александра Вучића и 
Српске напредне стран-
ке. Трудим се да оп-
равдам поверење које 
ми је дато да обављам 
овако одговорну функ-
цију, тако што ћу на  
најбољи начин предста-
вљати политику проспе-
ритета, политику СНС.

Како оцењујете, као 

дипломирани пра-
вник, законе који 
су донети у том пе-
риоду? Колико ће 
допринети квали-
тетнијем животу 
грађана Србије?
- Као што сам већ ис-

такао, сматрам да сва 
законска решења која су 
већином гласова Наро-
дне скупштине усвојена 
од стране народних по-
сланика имају циљ да се 
грађанима омогући да 
живе боље. У пленуму 
Народне скуштине деба-
товали смо о законским 
предлозима из различи-
тих области и показали 
смо да нам је свака об-
ласт друштвеног живота 
једнако битна. Истакао 
бих законе из области 
финансија, којима смо 
омогућили да привреда 
и грађани у што мањем 
обиму осете негативне 
последице пандемије 
корона вируса. Резулта-
те доношења тих закона, 
данас можемо видети. 
Показали смо да су нам 
једнако битни и привре-
да и грађани, јер без јаке 
привреде и приватног 
сектора, нема ни јаке Ср-
бије и бољег стандарда 
свих становника. Иста-
као бих и доношења за-
кона о метроу и градској 
железници, чиме смо 
створили законске усло-
ве да се, после 70 година 
од појаве прве идеје о 
изградњи метроа у Бе-
ограду, започне са тим 
тешким и комплексним 
подухватом. То је проје-
кат који ће нас издвоји-

ти у односу на многе 
земље у региону и који 
ће обезбедити бржи, 
ефикаснији и безбеднији 
вид саобраћаја, који Бе-
оград, као европска ме-
тропола, и заслужује. 

Како видите Србију 
данас у односу на 
ону пре 2012. годи-
не?
- Србија је данас неу-

поредиво јача, стабил-
нија и модернија земља 
него пре 2012. године. 
И то не говоримо само 
ми, него то потврђују 
и све релевантне ев-
ропске и светске ин-
ституције. Били смо 
сведоци да се Србија 
2012. године нашла на 
ивици амбиса и да су 
биле неопходне крупне 
структурне реформе, 
које је СНС, на челу са 
Александром Вучићем, 
у потпуности спровела. 
Ми смо 2012. године у 
буџету имали новца за 
једну месечну плату и 
једну месечну пензију 
и знали смо да, уколико 
желимо да напредује-
мо, морамо да спро-
ведемо финансијске 
реформе. Резултате те 
реформе можемо ви-
дети и осетити данас, 
када је просечна зарада 
више од 550 евра, из-
нос минималне зараде 
је са 15.000 повећан на 
32.000 динара, а пен-
зије су много веће него 
пре 2012. године. И 
поред тих успеха, ниво 
задужености Србије је 
испод 60 одсто бру-

гОлубац

ПетрОвац на млави

ПОжаревац

Душан 
Ђорђевић

Потпред-
седник МО 
Малешево, 
з а м е н и к 
председни-
ка МЗ Мале-
шево, млад, 
вредан, по-
штен и об-

разован активиста.

Борис Гвоздић

Дипломирани географ са 
мастер студијама просторног 
планирања на Географском 
факултету БУ. Обавља функ-
цију помоћника председника 
Општине и задужен је за ло-

кални економски развој и урбанизам. Активно 
учествује у свим активностима странке.

Милан Вулета

Мастер правник са по-
ложеним правосудним 
испитом и адвокатским 
испитом, обавља секре-
тарске послове у Град-
ском одбору, учествује у 

кампањама, ради на пријему грађана. Тре-
нутно је председник Комисије за комасацију, 
председник Савета за социјалну политику, 
члан Комисије за мандатно-имунитетска пи-
тања СГ, заменик члана Градске изборне ко-
мисије и члан НО Центра за социјални рад.

иза СнС СТоје резУлТаТи, а не ТајКУни 
и они Који Желе лоШе Србији

то друштвеног производа. 
Највећи терет реформи су 
поднели наши најстарији су-
грађани и ја бих желео да им 
се овом приликом захвалим.

Шта је најбоље, према 
вашем мишљењу, што 
је урађено захваљујући 
политици председника 
александра вучића?
- Александар Вучић је више 

пута показао да је Србији у 
овим изазовним временима 
потребан озбиљан и одгово-
ран државник. Државник који 
интересе земље и грађана 
ставља на прво место, који 
је створио јаку, модерну и 
много поштованију државу 
него што је била пре 2012. 
године. Вођењем одговор-
не политике, омогућио је да 
грађани имају бољи животни 
стандард што се види кроз 
веће плате и пензије. Створе-

ни су услови да градимо и да 
улажемо у путну инфраструк-
туру као никада раније, што 
ће допринети бржем превозу 
путника, роба и услуга, и што 
на тај начин стварамо услове 
за нове стране инвестиције. 
Без Александра Вучића да-
нас не бисмо могли да бу-
демо лидери у региону по 
привлачењу страних директ-
них инвестиција и не бисмо 
могли да будемо лидери по 
броју вакцина које можемо 
да понудиимо свим грађани-
ма Србије. Зато је важно да 
Александар Вучић остане на 
највишим државним функ-
цијама и у будућности, јер 
само тако можемо да будемо 
сигурни да ћемо остварити 
све предвиђене циљеве.

Како гледате на нападе 
дела опозиције на сваки 
потез председника СнС, 

па чак и на оне који зна-
че економски опоравак 
земље и оне који позивају 
на јединство и слогу срп-
ског народа?
- Напади опозиције који су 

усмерени према председнику 
Вучићу искључиво су пока-
затељи немоћи представ-
ника опозиционих странака 
да грађанима Србије понуде 
нешто добро. Када немате 
план и програм, а што Драган 
Ђилас, Мариника Тепић и њи-
хови сателити свакако немају, 
онда се користите најмалици-
ознијим и најнижим ударци-
ма како бисте тај недостатак 
програма замаскирали. Преко 
медија који су под њиховом 
контролом свакодневно се 
врши бескрупулозна кампања 
на председника, његову децу, 
његовог брата, али ни ту није 
крај. Сви грађани Србије ви-
дели су напад Вука Јеремића, 
Мирослава Алексића и њи-
хових страначких колега на 
председника Србије у Пред-
седништву, што је наставак 
политике тзв. реваншизма, 
коју заступа Вук Јеремић. И 
на овом примеру јасно види-
мо њихову немоћ и слабост, 
па у недостатку политичких 
аргумената они посежу за 
насиљем, иако се на другој 
страни налази легитимно 
изабрани председник Србије. 
То је недопустиво и то мора 
да престане. 

Какву предизборну кам-
пању очекујете?
- Не правимо разлику да ли 

нас у наредној години очекују 
избори или не, јер за Србију 
и грађане радимо 365 дана у 
години. Свакако у наредној 
години очекују нас редовни 

избори за председника Ср-
бије и локални избори за град 
Београд, где очекујемо да 
нам грађани дају поверење 
као што је био случај од 2012. 
године. Мислим да смо, као 
тренутно најјача странка у 
Србији, показали да се једино 
водимо интересима грађана и 
да смо од Србије и Београда 
направили боље место за жи-
вот. Иза СНС стоје резултати, 
а не тајкуни и они који желе 
лоше Србији.

Како коментаришете то 
што је драган ђилас наја-
вио уличне протесте?
- Као што сам већ рекао, у 

недостатку политичког про-
грама и идеја којима Драган 
Ђилас може да обезбеди 
бољитак и просперитет за Ср-
бију, он се залаже за дијалог 
улице, насиља и рушења као 
у лето 2020. године. И данас, 
када имате међустраначки 
дијалог у Народној скупш-
тини, опет се сусрећемо са 
уцењивачким капацитетом 
оних који учествују у дијалогу 
са представницима Европског 
парламента. А тај капацитет 
се користи како би се добила 
национална фреквенција пре-
ко које ће вероватно покушати 
опет да препродају секунде, 
да траже паралелну уређи-
вачку политику и да шефују 
у јавним предузећима и ми-
нистарствима, а да немају ни 
три одсто подршке. И ако им 
се то не услиши, већ најављују 
да ће доћи до уличних проте-
ста и поновног насиља. И баш 
на овом примеру сви грађани 
Србије могу да виде ко жели 
добро Србији, а ко жели да је 
врати у 2012. годину, када је 
била слаба и сиромашна.

дејан КеСар, 
народни посланик

Избори за чланове са-
вета месних заједница 

одржани су 15. августа на 
територији девет општина 
у Војводини - Сремска Мит-
ровица, Мали Иђош, Бачка 
Топола, Кикинда, Ада, Сента, 
Кула, Оџаци и Врбас, и у 80 

месних заједница (нису све 
општине имале изборе за 
све месне заједнице, рецимо 
Оџаци су имали само за јед-
ну месну заједницу, а Кула за 
две).

Укупно се у ових девет 
општина бирао 621 члан са-

вета МЗ и постојало је 146 
противкандидата. На избо-
ре је изашло 49.063 бирача, 
што чини 25,51 одсто уписа-
них бирача у овим МЗ. СНС је 
са коалицијом освојила 605 
места у саветима, што чини 
97,42 одсто. Противканди-

дати су укупно освојили 16 
места у саветима, што је 2,58 
одсто. Само кандидати СНС 
су освојили 442 места, што је 
71,18 одсто. Српска напредна 
странка и коалициони парт-
нери имају већину у свим са-
ветима МЗ.

СТрАНАЧКЕ ВЕСТИ избори за СавеТе МеСних заједница У девеТ 
оПШТина У војводини

велиКи УСПех наПредњаКа
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Народни посланици 
у Скупштини Србије 

Сања Лакић и Томислав 
Јанковић обишли су учес-
нике Мобе у Соко Граду. 
Моба је догађај који већ 
20 година окупља младе 
из Србије и дијаспоре, 
који имају прилику да 
учествују у различитим 
радионицама и програ-
мима који имају за циљ 
очување језика, културе 
и историје.

„Ово је место у ком 
млади из дијаспоре ос-
вежавају своју веру и ро-
дољубље. Ове године се 

навршавају две деценије 
скупљања српских „ла-
ста“ из расејања и отаџ-
бине под окриљем ма-
настира Светог Владике 
Николаја у Соко Граду. 
Драго ми је што сам има-
ла прилику да, заједно са 
колегом Томиславом Јан-
ковићем, посетим мана-
стир и упознам ове младе 
и вредне људе на Моби. 
Заједно са најтиражнијим 
часописом СПЦ „Свето-
савско звонце“, напра-
вила сам 100 поклона за 
учеснике Мобе“, рекла је 
посланица Лакић.

народна СКУПШТина

народни ПоСланици 
на оКУПљањУ Младих 
из Србије и дијаСПоре

o Музеј Града Београда до-
бија зграду у ресавској 40 
б, у коју ће се уселити по-
сле реконструкције

o Деци из социјално угро-
жених категорија омогуће-
но је да једном недељно 
бесплатно користе неки од 
београдских базена

o Град Београд расписао је 
тендер за реконструкцију 
позоришта „Дадов“

o У обреновачком насељу 
Бело поље почели су радо-
ви на изградњи канализа-
ционе мреже

o Заменик градоначелика 
правио је палачинке у ша-
тоу за запсолене у Скупш-
тини града
o Град Београд и Општи-
на Вождовац потписали су 
уговор са Ватерполо клу-
бом Партизан о коришћењу 
базена у СЦ Вождовац у на-
редних 50 година

o Затворена је дивља де-
понија у Малом Мокром 
Лугу

o Један од највећих светских 
тенора Пласидо Доминго 
гостоваће у Београду, где ће 
8. септембра на Ташмајдану 
затворити Белеф

Град ће издвојити 10 милиона динара за субвенције за куповину 
2.000 бицикала, а заменик градоначелника угостио је чланове 
Бициклистичког савеза Београда

Представљање Музеја града Београда на Тргу 
републике у оквиру програма „Београд живи“

Горан Весић обишао је завршне радове на вртићу у обреновачком 
насељу Бело Поље, који у септембру почиње са радом

Пуштен је у рад 
систем сензора 
који возачима 
дају податке 
о слободним 
паркинг местима

Горан Весић присуствовао је потписивању анекса уговора за 
реализацију пројекта „Чиста Србија“, који обухвата изградњу 
канализације на 16 локација у 14 општина и градова у Србији, 

укључујући Лазаревац и Обреновац

Храбри београдски ватрогасци извршили су „пресецање” 
и спречили да се пожар прошири

ПоЖар У Фабрици КарТона УМКа Под 
КонТролоМ
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Град Београд, КП „Београдски метро и воз“ и француска 
компанија  „Егис Раил“ потписали су уговор за пројектовање 

друге линије београдског метроа

Београд је организовао фантастичан дочек за спортисте који 
су учествовали на Олимпијским играма у Токију

Весић је уручио заставу Београда трубачима из Гуче који су били 
гости главног града уочи отварања  Драгачевског сабора трубача

Град је 
набавио нову 

машину за 
пресађивање 

стабала 
која дрвеће 

вади са бусеном 
и земљом у 

којој су расла

ГрАД БЕОГрАД

учесници Мобе у соко ГрАду
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БрИГА О ГрАЂАНИМАСНС ПАНОрАМА
57. лаПОвО
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НАДВОЖњАКА

ЈП „Путеви Србије“ изводе 
радове на реконструкцији над-
вожњака у Улици краља Алексан-
дра Обреновића, која је важна за 
развој Радне зоне II. Планирана је 
и обнова надвожњака на петљи 
Лапово-центар, у сарадњи са Ми-
нистарством грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре.

58. рача
ПОСЕТА мАРИЈЕ 
ОБРАДОВИћ

Потпредседник Главног од-
бора СНС Александар Шапић и 
председник ИО Дарко Глишић 
посетили су ОО и разговарали са 
активистима и симпатизерима. 
Министарка Марија Обрадовић 
посетила је Рачу и са локалним 
руководством разговарала о вак-
цинацији, о завршетку рекон-
струкције Дома културе у Вучићу, 
зграде Предшколске установе... 
На седници поводом Дана Општи-
не, министарка Обрадовић прими-
ла је Карађорђеву повељу, која се 
додељује појединцима и институ-
цијама због изузетног доприноса 
развоју Општине. Такође, Обра-
довић је разговарала и са младим 
активистима ОО.

59. црна трава
СКУП НАЈБОЉИх 
БИЦИКЛИСТА

Организована је трка за Свет-
ски куп највишег ранга Ц1 у пла-
нинском бициклизму, уз учешће 
најбољих бициклиста из овог 
дела Европе. Организовали смо и 
традиционалне фудбалске турни-
ре, као и Сабор печалбара, Сабор 
неимара, Дане боровнице и прве 
књижевне сусрете „Црнотрав-
ска ората“. Такође, радило се на 
одржавању свих путних праваца, 
посебно оних који су оштећени 
услед временских непогода са по-
четка месеца.

60. ОСечина
УРЕђЕњЕ РЕЧНИх КОРИТА

Настављени су радови на оби-
лазници, уређена су корита река 
Ловачке и Јадра. Организовано 
је више манифестација: у Пецкој 
- Две обале једна Дрина, у Коми-
рићу - Котлић Рађевине. Органи-
зована је и подела помоћи мајкама 
које су добиле бебе у првој поло-
вини године.

61. Стара ПазОва
НОВА НЕмАЧКА ФАБРИКА

У новоформираној индус-
тријској зони, у којој послује низ 
реномираних европских компанија, 
започела је изградња фабрике не-

мачке компаније „MTU Maintenance 
Serbia“ за производњу делова за 
авионске моторе. Председник 
ОО Ђорђе Радиновић посетио је 
Звечан и уручио новчану помоћ, 
овог пута за породице Вуковић и 
Игњатовић. Чланови МО Стара 
Пазова уредили су градски трг и 
нови атријум. Активисти МО Нови 
Бановци делили су пакете помоћи 
социјално угроженим грађанима, 
припремљене из личних средстава 
чланова. И овог месеца, грађани су 
могли да своје проблеме и сугес-
тије предоче Ђорђу Радиновићу и 
његовим сарадницима.

63. СОмбОр
ЧЕТБОТ АПЛИКАЦИЈА

Град Сомбор ће у септембру 
пласирати четбот апликацију, пу-
тем које ће заинтересовани моћи 
да добију информације у вези са 
пословањем Градске управе. Де-
оница Стапарског пута ускоро 
добија бициклистичку стазу. Из 
буџета Града опредељена су до-
датна средства за интегрисану 
подршку болесној деци до пет 
година. Уручено је 40 уговора 
о додели пакета грађевинског 
материјала избегличким поро-
дицама из БиХ и Хрватске. Рекон-
струисана је зграда Дома културе 
у Моноштору. Предајом хлеба од 
новог жита градоначелнику Ан-
тониу Ратковићу, прослављене су 
жетелачке свечаности „Дужиони-
ца“ и „Дужијанца“. Министарка 
Анђелка Атанасковић одржала је 
састанак са челницима локалне 
самоуправе и привредницима. У 
току је изградња канализационе 
мреже у насељу Гоге. Сомбор 
је посетио амбасадор Шведске, 
а једна од тема разговора била 
је и заштита животне средине. 
Министарство заштите животне 
средине доделило је средства 
за ревитализацију земљишта на 
простору ДПП „Протеинка“. Гра-

доначелник Ратковић посетио је 
фудбалски терен у Светозар Ми-
летићу, где су постављене нове 
трибине. Активисти МО Колут 
уредили су простор око стади-
она.

64. Пећинци
НОВИ ВОДОВОД У ОБРЕЖУ

У насељу Обреж раде се при-
кључци на нову водоводну мрежу, 
чију изградњу су финансирали 
Покрајинска влада и Општина. За-
вршетак радова очекује се крајем 
септембра, а мештани неће поново 
плаћати прикључак.

65. рашка
мЕмОРИЈАЛНИ ТУРНИР

Председник ОО и председник 
Општине Игњат Ракитић при-
суствовао је свечаном отварању 
меморијалног турнира у малом 
фудбалу „Срећко Лазаревић“ у 
МЗ Рудница. Турнир носи име по 
нашем дугогодишњем члану, за-
менику председника СО Рашка, 
који је изгубио битку против Ко-
вида-19. Санирани су сви путни 
правци у МЗ Никољача.

66. бачка Паланка
ИСПУњАВАмО ЗАхТЕВЕ 
ГРАђАНА

Бачку Паланку посетила су 
деца из Лепосавића и Зубиног 
Потока. Извршена је редовна 
рехабилитација тротоара и пар-
кинга у граду и по селима. Акти-
висти ОО уредили су приобаље. 
Чланови Уније младих делили су 
„СНС Информатор“ и разговара-
ли са суграђанима. На једном од 
инфо пултова добили су захтев 
да се офарба ограда код зелене 
пијаце, што су и учинили, на ра-
дост својих суграђана. Председ-
ник Општине одржао је пријем 
грађана.

67. кањижа
УРЕђЕњЕ ПРОСТОРИЈА

Организованом акцијом, акти-
висти ОО адаптирали су и уре-
дили будуће просторије МО у на-
сељу Трешњевац.

68. јагОдина
ПОСЕТА ГЛИшИћА 
И шАПИћА

Више од хиљаду чланова ГО 
СНС Јагодина присуствовало је 
састанку са председником ИО 
Дарком Глишићем, потпредседни-
ком Главног одбора Александром 
Шапићем и координатором ИО 
за Поморавски округ Александ-
ром Јокићем. Присутне је најпре 
поздравио председник ГО СНС и 
народни посланик Никола Радо-
сављевић, а општи утисак је да ГО 
функционише одлично и да су ја-
годински напредњаци спремни за 
изазове који предстоје.

69. малО црниће
САБОР ПЧЕЛАРА

Општина, путем конкурса, финан-
сира велики број удружења грађана, 
улаже у све гране пољопривреде, 
а посебно у пчеларство. Поред ре-
довног финансирања, издвајају се 
и средства за Сабор пчелара са до-
чеком Пчеларске Нове године. Ове 
године, гости су нам били и пчелари 
са Косова и Метохије, Црне Горе и 
Републике Српске.

70. рекОвац
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУЧИћА

Председник Александар Вучић 
обишао је Дом културе у Рековцу 
и винарију „Ластар“, а заједно са 
председником у делегацији били 
су и министри Маја Гојковић и 
Бранислав Недимовић. Одржан је 
51. Сабор „Прођох Левач, прођох 
Шумадију“ у манастиру Кале-
нић, који је отворила министарка 
Анђелка Атанасковић. Уређени су 
атарски путеви у МЗ Опарић, Ко-
маране и Каленићке Прњавор, као 
и пут који повезује Рековац и Ка-
вадар и пут према манастиру Рале-
тинац. Уређено је и речно корито у 
Превешту и Рековцу.

71. шид
РАДНЕ АКЦИЈЕ И ПРИЈЕм 
ГРАђАНА

Активисти свих месних одбора 
орагнизовали су акције у својим 
срединама. У просторијама ОО 
сваког понедељка организује се 
пријем грађана, са којима разго-
вара повереник Зоран Семеновић. 
Активисти МО Илинци уредили су 
зелене површине и прилазе селу, а 
Вашчани сеоско гробље и капелу. 
Чланови МО Кукујевци уредили 
су дечије игралиште и покоси-

ли зелене површине, а Шиђани 
су уредили игралиште у центру. 
Председница Владе Ана Брнабић 
посетила је Куленијаду у Ердеви-
ку. Почели су радови на амбулан-
ти у Илинцима.

72. зајечар
ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИшТЕ 
У ОСКОРУшИ

У великој сали Градске управе 
организована је додела дипло-
ма и књига за вуковце и учени-
ке који су остварили успехе на 
републичким и међународним 
такмичењима. Пројекат „Сани-
рање земљишта и обнављање у 
савремено дечије игралиште у 
насељу Оскоруша“, подржало је 
Министарство заштите животне 
средине и одобрило део сред-
става, а преостали износ Град из 
свог буџета. Представници Кан-
целарије за управљање јавним 
улагањима обишли су радове на 
изградњи новог фудбалског ста-
диона.

73. бујанОвац
БРНАБИћ СА 
АКТИВИСТИмА

Чланица Председништва 
СНС Ана Брнабић посетила је 
наш ОО и разговарала са акти-
вистима о раду у претходном 
периоду и будућим активност-
има.

74. бачки ПетрОвац
шЕСТ СТАНОВА ЗА 
ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ

У Кулпину су свечано уручени 
кључеви шест станова намење-
них избегличким породицама 
из БиХ и Хрватске, изграђених 
захваљујући Регионалном стам-
беном програму. Догађају је 
присуствовао Владимир Цуцић, 
комесар за избеглице, представ-
ници донатора и међународних 
институција.

75. бечеј
РАЧУНАРСКА ОПРЕмА ЗА 
ГИмНАЗИЈУ

Министарство заштите жи-
вотне средине обезбедило је 
средства за чишћење канала у 
граду и уклањање дивље депо-
није на улазу у Милешево. На 
месту девастираног земљишта 
биће изграђен парк. Преду-
зеће „Артур Бергман“ из Бу-
димпеште планира да, на 10 
хектара надомак обале Тисе, 
изгради аква парк и хотел са 
четири звездице. Гимназија је 
добила средства на конкурсу 
Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја за на-
бавку нове рачунарске опреме. 
Организована је манифестација 
Дан Бачког Градишта.

77. љиг
НАГРАДНО ПУТОВАњЕ 
ЗА ВУКОВЦЕ

На иницијативу председни-
ка Општине, реализована је 
школа пливања и ватерпола. 
Функционери и активисти ОО 
присуствовали су састанку Ок-
ружног одбора СНС Колубарс-
ког округа. Локално руковод-
ство присуствовало је састанку 
са представницима Министар-
ства заштите животне средине 
и „Еко-Тамнава“ у вези са из-
градњом Регионалне депоније 
„Каленић“. Носиоци Вукове ди-
пломе били су на пријему код 
председника Општине поводом 
организације наградног путо-
вања у Турску. Активисти ОО 
делили су „СНС Информатор“ и 
разговарали са грађанима.

78. алекСандрОвац
НАСИПАњЕ ПУТЕВА

На изборима за савете у 53 
месне заједнице, кандидати 
СНС освојили су већину. Наста-
вљају се радови на насипању 
путева у МЗ Плоча - засеоци 
Дубоке, Пљакићи и Јованче-
вићи, као и радови на побољ-
шању нисконапонске мреже у 
селу Стубал и поред регионал-
ног пута за Брус. Наши активи-
сти делили су „СНС Информа-
тор“ на тргу.

79. вршац
УРЕђЕњЕ КАНАЛСКЕ 
мРЕЖЕ

На Градском базену изграђе-
не су нове свлачионице, тоалети 
и тушеви. Чланице Уније жена 
присуствовале су обележавању 
101. рођендана Удружења жена 
Ковачица и Данима вишње у Ја-
ношику. У Градском музеју про-
мовисан је први број научног 
часописа „ACTA PANNONICA“. 
Активисти МО Братство једин-
ство обезбедили су гардеробу 
члановима слабијег материјал-
ног статуса и кревете за социјал-
но угрожену породицу. Градо-
начелница Драгана Митровић 
примила је ученике генерације 
и уручила им награде. Такође, 
отворила је Винофест и при-
суствовала уручењу споразума о 
донацији за пројекат „Социјално 
становање у Балати“. Потписан 
је уговор за уређење мреже за 
одводњавање пољопривредног 
земљишта. Одржано је Вршачко 
спортско лето.

80. кнић
ЗНАЧАЈНА УЛАГАњА

Председник Александар Ву-
чић посетио је Кнић и најавио је 
вишемилионска улагања у раз-
вој - изградњу спортске хале, 
водовода, локалних путева и рад 
Шумадијске академије. Након 
обећаних улагања, председник 
Вучић нашу Општину види у рангу 
најразвијенијих регија Швајцарске 

и Аустрије, у коју ће се вратити и 
они који су отишли из завичаја.

81. лОзница
хУмАНИТАРНИ 
КОНЦЕРТ

Савет за популацију и бригу о 
деци ГО, у сарадњи са „Хумано-
ловцима“, подржао је организа-
цију хуманитарног концерта за 
лечење Хелене Павловић и Мили-
це Максимовић. Одржан је саста-
нак Савета за интернет и друш-
твене мреже. Придружили смо 
се обележавању 26. годишњице 
прогона и страдања Срба у хрват-
ској акцији „Олуја“ у Бусијама.

82. краљевО
АВИОНОм ДО СОЛУНА

Отворена је нова линија са ае-
родрома „Морава“ и сада се од 
Краљева до Солуна стиже за мање 
од сат и по времена. Двадесет пе-
торо деце ромске националности 
са одличним успехом добило је 
таблете као награду за резултате у 
овој школској години. Асфалтирају 
се улице у насељу Браће Јовановић.

83. ћићевац
САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА 
НЕВРЕмЕНА

Одржан је низ манифестација у 
циљу очувања традиције, као што 
су Ивањдан у Плочнику, Вла-

76. нОви Сад

ГРАД ДЕЦЕ И ПОРОДИЦА

Градоначелник Милош 
Вучевић положио је камен-
темељац за изградњу но-
вог вртића на Сајлову, Град 
је само за водовод, ове и 
прошле године, инвестирао 
150  милиона, 440 милиона у 
асфалтирање и 60 милиона 
за изградњу објекта МЗ. По-
ставили смо и камен-темељац 
за вртић у Ветернику, који ће 
моћи да прими више од 200 
малишана. Нови Сад је град 
деце и породица, то је град 
са позитивним природним 
прираштајем, где је боравак у 
вртићима потпуно бесплатан.  
радове на изградњи зграде 
ПИО фонда обишли су министарка Дарија 
Кисић Тепавчевић и градоначелник Милош 
Вучевић.

Активисти МО Ченеј уредили су дечије 
игралиште, а МО Сремска Каменица 1 об-
радовали су најстарије суграђанке фризи-
рањем и цвећем, док су активисти са Жит-
ног трга 1 уручили гардеробу породици 
Гавриловић за њихову трогодишњу ћерки-
цу. Услед обијања стана, госпођа Ковиљка 

остала је без телевизора, а чланови МО Са-
лајка обрадовали су је новим ТВ уређајем. 
Активисти МО 7. јул уредили су двориште 
МЗ, а активисти МО Каћ очистили су канал 
за атмосферску воду испред куће старијег 
суграђанина. Активисти МО Подбара дони-
рали су два кревета седмочланој породици. 
Чланови Савета МЗ Детелинара обишли су 
најстарије суграђане поводом Ивандана, 
а МЗ Југовићево уручили су фрижидер со-
цијално угроженој породици.

62. СмедеревО
ОТВОРЕНА ФОНТАНА

Градоначелник Јован Беч отворио је фонтану на Градском тргу, а 
догађај је окупио велики број грађана.

Милош ВучеВић Положио је кАМен-теМељАц зА изГрАдЊу 
ВртићА нА сАјлоВу
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ПанОрама

96. беОград
данови дани у Мрзеници, Под 
крилима Архангела у Сталаћу... 
Одржан је хуманитарни турнир 
у кошарци, чији је наградни фонд 
поклоњен за лечење оболеле де-
војке из суседне општине. Током 
19. јула задесило нас је велико 
невреме, даноноћно смо били на 
терену и, заједно са мештанима, 
бранили домаћинства од попла-
ва. Том приликом, посетила нас 
је министарка Марија Обрадовић, 
како би помогла у превазила-
жењу штете. 

84. гОрњи 
миланОвац
РАДОВИ У ПУНОм ЈЕКУ

Министар Томислав Момировић 
обишао је радове на деоници пута 
од Такова до Прањана, а  разгова-
рало се и о изградњи приступне 
саобраћајнице, кружног тока код 
„Идеје“ и реконструкцији Таковс-
ке улице. Настављено је асфалти-
рање путева Мајдан-Мутањ, Бело 
поље-Јанићијевићи, Богданица, 
Коштунићи и Бершићи-Галич. За-

вршава се друга фаза радова на 
Визиторском центру на Руднику и 
реконструише се објекат тзв. мале 
брусничке школе. 

85. бачка тОПОла
УРЕђЕњЕ ЈАВНИх 
ПОВРшИНА

Активисти МО Пачир, у са-
радњи са мештанима, организо-
вали су велику акцију уређења 
простора испред православне 
цркве. Покрајински секретар 
Дане Баста обишао је спортске 

терене у Његошеву, у које је Се-
кретаријат уложио више милиона 
динара.

86. алибунар
УРЕђЕњЕ ФОНТАНЕ

Активисти МО Алибунар уре-
дили су фонтану у центру и по-
ставили сеник на главној чесми у 
Улици Жарка Зрењанина. Одржа-
на је манифестација Дан вишње у 
Јаношику. Активисти МО Добрица 
спровели су низ акција уређења 
зелених површина.

88. Палилула
ДРУЖЕњЕ СА 
КОмшИЈАмА

Чланови Уније младих раз-
говарали су са комшиjама на 
штандовима, а чланови Савета за 
здравство посетили су насеља Га-
врило Принцип, Бубањ, Палилула 
и Делиjски Вис и разговарали са 
мештанима о заштити здравља 
током великих врућина.

89. гаџин Хан
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА

Завршена је реконструкција 
пута Дуга Пољана-Миљковац 
и Гаџин Хан-Јагличје. У Личју је 
одржан 55. турнир у великом 
фудбалу. Настављена је обнова 
куће Драгутина Матића у Кале-
тинцу. ЈП „Дирекција“ уредила је 
корито Кутинске реке. Асфалти-
ране су улице у насељу Албанија 
у Тасковићима, уређен је паркинг 
у Гаџином Хану и најављени ра-
дови у Заплањској Топоници.

90. мерОшина
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
ОСНОВЦЕ

Дан Општине обележен је 
свечаном седницом СО и до-
делом награда најбољим ос-
новцима. Председник Општине 
Саша Јовановић и директор ЈП 
„Стара планина“ Горан Караџић 
присуствовали су састанку са 
представницима Министарства 
трговине, туризма и телекомуни-
кација и Министарства привре-
де, на којем су разматране мо-
гућности за развој туризма. ЈКП 
„Мерошина“ богатије је за 115 
контејнера.

91. нишка бања
НОВИ ВРТИћИ

Градоначелница Ниша 
Драгана Сотировски, већ-
ница за образовање Марија 
Ранђеловић и председник ГО 
Нишка Бања Душан Живков-
ић отворили су вртиће у скло-

пу ОШ „Надежда Петровић“ у 
Сићеву и Островици.

92. Сврљиг
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА

Чланови ОО су на традицио-
налном вашару разговарали са 
грађанима о актуелним пробле-
мима.

93. црвени крСт
ДОНАЦИЈА КњИГА 
ЗА БИБЛИОТЕКУ

Активисти ОО учествовали 
су у акцијама кошења траве и 
уређења јавних површина у свим 
градским и сеоским насељима. 
Чланови Савета за здравство 
одржали су неколико трибина и 
посетили мештане, а чланови Са-
вета за социјална питања поде-
лили су пакете са храном и сред-
ствима за хигијену, направљене 
из личних донација. Млади су 
разговарали са комшијама, а на-
родна посланица Јелена Жарић 

Ковачевић донирала је књиге 
библиотеци школе у Хуму.

94. Пантелеј
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА”

Чланови Савета за здравство, 
са повереницом прим. др Слави-
цом Алексић и председницом ГО 
Пантелеј Наташом Станковић, 
посетили су Доњи Матејевац. 
Активисти ОО разговарали су 
са повереницима месних одбора 
о инфраструктурним и комунал-
ним проблемима, и делили „СНС 
Информатор“.

95. медијана
ТРИБИНА О ИмУНИЗАЦИЈИ

Са пролазницима на Тргу 
краља Милана разговарали су 
председник ГО Медијана Небој-
ша Коцић и повереник ОО Дра-
ган Ђорђевић. Савет за здравство 
организовао је трибину о имуни-
зацији за запослене у приватном 
сектору у Лазаревом Селу.

Захваљујући помоћи државе и председни-
ка Александра Вучића, Нишлије ће добити 
реконструисане најважније путне правце у 
свих пет општина. У ОШ „Његош“ и школа-
ма у Сићеву и Островици отворена су нова 
одељења вртића, а у току је завршетак радо-
ва на вртићима у Новом Селу и Брзом Броду. 
Реконструисан је централни трг и мост преко 
Нишаве, који је засветлео у бојама српске тро-
бојке. Почела је и изградња парка у коме ће 
бити посађено 90 стабала.

Министарка Марија Обрадовић обишла је 
Градску управу, која ће добити јединствено 
управно место и, заједно са градоначелницом 
Драганом Сотировски, поделила пакете са сред-
ствима за хигијену у Ромском културном центру. 
Град је издвојио средства за активне мере запо-
шљавања и за антидекубит душеке за Горњу То-
поницу. Угостили смо делегације Јужног Синаја 
и Амбасаде Египта, а од Беле Паланке Ниш је до-
био захвалницу за помоћ у време поплава.

Ниш је посетио председник СНС Алексан-
дар Вучић и чланови Председништва СНС, а 

на радном састанку учествовале су страначке 
колеге из округа централне Србије и Косова 
и Метохије. Одржан је састанак Окружног 
одбора СНС Нишавског округа, којем су при-
суствовали председник ИО Дарко Глишић и 

потпредседник Главног одбора Александар 
Шапић. Савет за популацију, бригу о деци и 
социјална питања одржао је акцију „У сусрет 
грађанима“, са којима је разговарала народна 
посланица Јелена Жарић Ковачевић.

87. ниш

мОСТ У БОЈАмА 
СРПСКЕ ТРОБОЈКЕ

БРНАБИћ ПОСЕТИЛА ОБРЕНОВАЦ И СУРЧИН

Повереница ГО СНС Ана Брна-
бић посетила је одборе у Обре-
новцу и Сурчину, где је разгова-
рала са члановима о организацији 

рада и предстојећим активност-
има, а искористила је и прилику 
да обиђе страначке штандове и 
разговара са суграђанима. Брна-

бић је поручила функционерима 
и члановима да морају да дају 
максимум у раду како би грађани 
у њиховој средини живели боље и 

нагласила да СНС и председник 
Александар Вучић воде одговор-
ну политику и политику мира за 
добробит свих грађана.

97. барајевО
НОВИ КОш НА ТЕРЕНУ У ЛИСОВИћУ

Активисти МО Лисо-
вић поставили су нову 
кошаркашку таблу на 
терену на Спасовини, 
која је купљена из лич-
них средстава функ-
ционера ОО. Такође, 
постављен је и сто за 
стони тенис у просто-
ријама Дома културе у 
Средњем крају. У току 
је изградња резервоара 
Брђански крај. Заменик 
градоначелника Горан 
Весић и председник 
Општине Слободан 
Адамовић обишли су 
радове на изградњи 
водоводне мреже и ре-
зервоара у насељима 
Врапче брдо и Брђан-
ски крај.

99. вОждОвац
БАЗЕНИ НА БАњИЦИ ОТВОРЕНИ ЗА КУПАЧЕ

Реновирани базени СЦ „Вождо-
вац“ отворени су за купаче, а у току 
је асфалтирање Улице пилота Ми-
ленка Миливојевића. Реконстру-
исан је Пут за столице у Рипњу и 
Убска улица у Кумодраж Селу. Та-

кође, реконструише се игралиште у 
Кумодраж Селу код храста и плато 
испред Клуба за старије у Црно-
травској улици. Почели су бесплат-
ни излети за пензионере и одржан 
је Седми трофеј Вождовца.

98. грОцка
УРЕђЕњЕ ПАРКИћА
Организован је пријем за ђаке гене-

рације и вуковце. Почиње изградња во-
довода који ће Гроцку и Врчин спојити 
на регионални водовод Макиш-Младе-
новац. Започето је уклањање дивљих 
депонија са гробља у насељу Лештане и 
пијаце у Умчарима. ГО Гроцка организује 
бесплатне излете за пензионере. Држав-
на секретарка Јелена Благојевић посети-
ла је пољопривредно газдинство Маје 
Бабић у Дражњу. Организована је акција 
добровољног давања крви. У оквиру ак-

ције компаније Mozzart „Сто 
терена за једну игру“, кошар-
каш Иван Паунић отворио је 
кошаркашки терен обновљен 
у његову част. Чланови Уније 
младих уредили су паркиће 
у Гроцкој, Дражњу и Вин-
чи. Поводом Дана Дунава, 
омладина ОО очистила је 
приобаље. Омладинци су по-
родици Милић из Живковца 
уручили пакет са намирница-
ма и средствима за хигијену, 
обезбеђен из личних сред-
става.

ПосетА дАркА ГлишићА и АлексАндрА шАПићА
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104. врачар
КУЛТУРНО ЛЕТО

Испред споменика војводи Пе-
тру Бојовићу, окупили су се чла-
нови Удружења потомака ратника 
1912-1920, како би одали почаст 
поводом 163. годишњице од ње-
говог рођења. Манифестацију 
Културно лето - Open air cinema 
посетили су министар Томислав 
Момировић, народни посланик 
Угљеша Мрдић и члан Већа Биља-
на Ракић. Градска општина Врачар 
је по трећи пут добитница награде 
Заштитника грађана и то за ино-
вативна решења у унапређењу 
приступачности информација и 
комуникација.

105. звездара
ДОНАЦИЈА ДОмУ ЗДРАВЉА

Реконструисана је Улица Ста-
нислава Сремчевића, која пролази 
поред Петог паркића чија је ре-
конструкција у току. Такође, са-
нирају се кровови школа „Стеван 
Синђелић“ и „Десанка Максимо-
вић“, уређује Мокролушко гробље 
и санира квар на канализационој 
мрежи у Бањској улици. У току је 
реконструкција улица Шејкине, 
Војводе Бране и Мокролошке. У 
Златиборској улици гради се де-
чије игралиште, док је у Зидарској 
улици почела обнова кошаркаш-
ког терена. ГО Звездара донирала 
је Дому здравља у Миријеву ул-

тразвучни колор доплер, а органи-
зовала је и свечани пријем за уче-
нике, којима су уручене новчане 
награде. Такође, подељена су бес-
платна ауто-седишта за најмлађе. 
Отворен је клуб за пензионере у 
Миријеву. Активисти ОО дружили 
су се са грађанима на штандовима 
и делили пакете са намирницама, 
обезбеђене из личних средстава.

106. лазаревац
ЗАмЕНА СТАРОГ ЦЕВОВОДА

У улицама Станислава Сремче-
вића Црног и Проте Чеде мења се 
стари азбестни цевовод, чиме ће 
се смањити губици воде. У Улици 
проте Чеде биће урађено још 50 
прикључака на водоводну мрежу, 
а радиће се и прикључци на кана-
лизацију. Након завршених радова, 
обе улице добиће нови асфалт. По-
чела је изградња подземне гараже 
са уређењем трга, додатним пар-

кинг местима, фонтаном и дечијим 
игралиштем испред Градске куће, 
док је на иницијативу грађана МЗ 
Жупањац асфалтиран део улице. 
Председник ГО Лазаревац Бојан 
Стевић потписао је Споразум из-
међу ГО Лазаревац и НСЗ за само-
запошљавање незапослених лица.

107. СОПОт
ОБИЛАЗАК мЕСНИх 
ЗАЈЕДНИЦА

Одржана је манифестација „Дани 
Милована Видаковића“ у Немени-
кућу, селу где је писац рођен. Током 
фестивалских дана, одржана је још 
једна Гулашијада, која је окупила 
20 екипа. Одржан је и девети Ме-
моријални турнир у малом фудбалу 
„Миодраг Базић База“. Повереник 
ОО Живорад Милосављевић наста-
вио је добру праксу свакодневног 
разговора са грађанима, кроз оби-
лазак месних заједница. 

110. младенОвац
ПОСЕТА НАЈСТАРИЈИм 
ЧЛАНОВИмА

ГО Младеновац органи-
зовала је традиционални 
пријем за најбоље ученике 
основних и средњих школа. 
На малом базену СРЦ „Љу-
бомир Ивановић - Геџа“,  
почела је бесплатна школа 
пливања за децу, а недавно 
је у овој установи реновиран 
мали базен и уграђена најса-
временија опрема за грејање 
воде и простора. Наставље-
но је асфалтирање локалних 
путева. Активисти ОО ре-
довно су обилазили старије 
комшије како би им пружили 
помоћ и подршку. Такође, на 
штандовима су разговарали 
са суграђанима.

109. Стари град
ОБАВЕшТЕњЕ О СЛОБОДНИм 
ПАРКИНГ мЕСТИмА

На иницијативу грађана, 
изграђено је дечије игра-
лиште у Панчићевој улици. 
Почела је бесплатна шко-
ла пливања и ватерпола за 
децу до 15 година. Општи-
на је обезбедила 220 ауто-
седишта за децу. Повећан 
је новчани износ за ново-
рођене бебе са 10.000 на 
15.000 динара. Чишћењем 
приобаља, обележили смо 
Међународни дан Дунава и 
уклонили велике количине 
грања, пластике и отпада. 
Општина Стари град и ЈКП 
„Паркинг сервис“ уводе сис-
тем обавештавања возача 
о слободним паркинг мес-
тима. Биће уграђено 1.829 
паркинг сензора, а на 44 

локације биће постављено 
85 табли са обавештењима. 
Отворен је Услужни центар 
у којем ће грађани на јед-
ном месту моћи да пријаве 
проблеме, добију одговоре 
на питања из надлежности 
општине и картицу са којом 
могу да се пријаве на бес-
платне програме и попусте 
у оквиру програма „Стари 
град мисли на тебе“. ГО 
Стари град, током јула и ав-
густа, организује бесплатан 
културно-уметнички про-
грам. Председник Општине 
радослав Марјановић чес-
титао је вуковцима и ђа-
цимa генерације на успеху 
и уручио им књиге и про-
пуснице за базен.

100. земун
15 ВЕЛИКИх ПРОЈЕКАТА

Настављена је реконструк-
ција Улице Сибињанин Јанка 
у старом језгру Земуна, где се 
реализује више од 15 великих 
пројеката. У припреми је ре-
конструкција Кеја ослобођења, 
укључујући и уређење зелених 
површина и пешачких стаза. 
У плану је изградња гараже 
испод платоа КСЦ „Пинки“, а 
почела је друга фаза радова 
у Новоградској, Светотојичи-
ној, Јована Бранковића и Шан-
гајској. расписан је тендер за 
реконструкцију зграде Коман-

де вазудхопловства, оштеће-
не у НАТО бомбардовању. У 
здању Скупштине Србије, на-
родни посланици Борис Бур-
саћ, Весна Недовић и Душко 
Тарбук уприличили су састанак 
са грађанима Земуна. У току су 
манифестације Лето на Гардо-
шу и Лето на кеју, а постављен 
је и понтонски мост до плаже 
Лидо. Организоване су ради-
онице за старије суграђане и 
бесплатни програми за ђаке. 
Активисти ОО викенде прово-
де у дружењу са суграђанима.

101. СавСки венац
БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Министарка Ирена Вујовић 
и председник Општине Милош 
Видовић потписали су уговор 
о суфинансирању уређења де-
чијег еко парка. Општина орга-
низује бесплатне излете за пен-
зионере и бесплатно пливање 
у СрЦ „Ташмајдан“ за све су-
грађане. На иницијативу грађа-
на, започета је реконструкција 
раскрснице улица Булевар 
војводе Мишића, Сање Живано-
вића и Симе Лозанића. Уређена 
је још једна фасада зграде у Са-

рајевској улици. Општина, у са-
радњи са Домом здравља и За-
водом за здравствену заштиту 
радника Железнице Србије, ор-
ганизује бесплатне здравствене 
прегледе. Еко патрола уредила 
је још једну запуштену површи-
ну у Булевару кнеза Александра 
Карађорђевића. Почело је ук-
лањање графита, у сарадњи са 
„Градском чистоћом“ и „Јавним 
осветљењем“. Активисти ОО 
сваког викенда разговарају са 
грађанима.

108. ракОвица
ДРУЖЕњЕ СА СТАРИЈИм СУГРАђАНИмА

Завршена је реконструк-
ција великог броја улица 
Дуж Кнежевачке и Ули-
це 17. октобра обележени 
су пешачки прелази и по-
стављени су успоривачи 
брзине. Постављени су и 
стубићи који спречавају 
паркирање и нова јавна 
расвета на Петловом брду. 
Гради се потпорни зид у 
Улици Едварда Грига, а у 
насељу Љубиша Јеленко-
вић очишћен је канал, како 
би се спречило изливање 
Сикиљевачког потока. Из-
грађене су три рампе за 
особе са инвалидитетом. 

У ОШ „Никола Тесла“ ре-
конструисани су хидрант-
ска мрежа и трибине. Члан 
Председништва СНС Мило-
сав Миличковић уручио је 
воће и сокове корисницима 
Дневног центра за одрас-
ла и стара лица. Активи-
сти ОО разговарали су са 
грађанима на штандовима 
и на збору у насељу Љуби-
ша Јеленковић. Уређене су 
зелене површине у улицама 
Николе Мараковића, Мра-
ковичкој, Вукасовићевој... 
Организовано је дружење 
са старијим суграђанима у 
МЗ Миљаковачки извори.

103. нОви беОград
УРЕђЕњЕ БЛОКА 30

Активисти ОО уредили су 
Блок 30, окречили графите на 
пасарели у Булевару Михајла 
Пупина и офарбали клупе код 
аутобуског стајалишта у Шпан-
ских бораца. Чланови ОО раз-
говарали су са комшијама на 
штандовима на најпрометнијим 
локацијама.

102. Сурчин
НАЈмОДЕРНИЈИ ПАРКИћ

ГО Сурчин организовала је бесплатне излете за пензионере. От-
ворен је паркић за најмлађе у Бечмену, урађен по најмодернијим 
стандардима и са камерама. Почели су бесплатни спортски про-
грами за све основце. Чланови Уније младих редовно разговарају 
са суграђанима на штандовима и деле „СНС Информатор“.

112. чукарица
УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх 
ПОВРшИНА

Активисти МО Умка уредили су зелене по-
вршине на углу улица 13. октобра и Милије 
Станојловића, а активисти МО Виногради 2 
простор око Војномедицинског центра у на-
сељу Церак виногради.Чланови МО Спортски 
центар, Горица и Стари Железник 2 уредили 
су зелене површине на углу улица Владимира 
Роловића, Јована Микића и Вељка Петровића, 
у насељу Горица у Сремчици и у Улици Мило-
рада Ћирића. Активисти су наставили да оби-
лазе суграђане и разговарају о проблемима 
који их муче, као и да се друже са комшијама 
на штандовима широм Чукарице. Изводе се 
радови у 15 школских објеката. Завршена је 
реконструкција Улице радних акција у Же-
лезнику, а почела је санација Улице Лепо-
саве Михајловић у Белим водама. Почела је 
изградња кишне и фекалне канализације код 
Хиподрома.

111. ОбренОвац
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОВОДНЕ мРЕЖЕ

У току је реконструкција 
топловодне мреже код на-
сеља Гај, дуж Улице Вука 
Караџића, у насељу Старо 
игралиште и Четвртој ули-
ци. Заменик градоначелни-
ка Горан Весић, заједно са 
општинским руководством, 
обишао је радове на из-
градњи водовода у Стубли-
нама. Гради се фабрика за 
прераду отпадних вода. У МЗ 
Звечка завршена је школска 
зграда, а у току су радови у 
МЗ Кртинска и МЗ Забрежје. 
Почињу радови на рекон-
струкцији атарских путева и 
изградњи некатегорисаних 

путева. У Улици Аце Тешића 
у Баричу изводе се радови 
на санацији, а у Забрежју на 
изградњи понтона на купа-
лишту код Кајак кану клуба. 
Директор „ЕПС“-а Милорад 
Грчић обишао је радове на из-
градњи депоније пепела у ТЕ 
„Никола Тесла А“. Изграђено 
је ново игралиште у склопу 
обданишта „Невена“, а пла-
нира се замена конструкција 
терена за кошарку у том вр-
тићу и у Змајевој школи. Ко-
мисија за спорт набавила је 
опрему за ФК „Победник“из 
Пиромана. Уређена је Барич-
ка ада.

113. Палилула
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА БОРЧЕ
Активисти ОО разговара-

ли су са мештанима Борче и 
представили им будуће важне 

инфраструктурне пројекте. 
Комплетно су реконструисане 
улице Дринске дивизије, Ду-

навске дивизије и Великоре-
метска. У ОШ Старина Новак 
реновирана је фискултурна 
сала. Асфалтирана је Улица 29. 
новембра у Борчи, Пере Ће-
тковића на Карабурми, Игора 

Васиљева и Пакрачка у Крњачи 
и Јована Златоустог на Малом 
Збегу. ГО Палилула наградила 
је вуковце и ђаке генерације 
основних и средњих школа 
таблет рачунарима.



сВечАни дочек сПортистА који су осВојили МедАље нА олиМПијскиМ иГрАМА у токију

доручАк нА хАуби Пре обилАскА ГрАдилиштА нА истоку србије

Председник АлексАндАр Вучић уручио је члАноВиМА ПАрАолиМПијскоГ тиМА србије 
држАВну зАстАВу, коју ће носити нА ПАрАолиМПијскиМ иГрАМА

ПосетА МАнАстиру туМАне и целиВАЊе Моштију сВетоГ зосиМА и сВетоГ јАкоВА

у ПоГону МлекАре „лАзАр“ у блАцу

обилАзАк коМПАније зА ПрерАду ВоћА и ПоВрћА „Вони-М“ у брусу

сАстАнАк сА ЂузеПеоМ ћиПријАнијеМ, ПредстАВникоМ 
четВрте ГенерАције чуВене итАлијАнске Породице уГоститељА

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


