
Гласник Српске напредне странке ISSN 2334-7856   CIP 329

Број 87 | Август - Септембар  2020.

СНС  ИНФОРМАТОР

НОВА ФАЗА ОДНОСА 
СРБИЈЕ И АМЕРИКЕ

Још Једна дипломатска победа

У ВашингтонУ потписан 
споразУм о нормализациЈи 
економских односа 
београда и приштине

Председник АлексАндАр Вучић и Председник донАлд ТрАмП



ЕКОНОМИЈА

Издавач:
Српска напредна странка

Палмира Тољатија 5/3, Београд

Уредништво: Служба за информисање

Главни и одговорни уредник: 
Соња Влајнић

Дизајн: Зоран Станковић

Редакција: Милош Накић, Бојан 
Цвијановић, Радмила Вечић, 
Зоран Станковић 

Фото: СНС, Танјуг, 
Председништво Србије 

Телефон: 011/655-74-86

informativna-sluzba@sns.org.rs

www.sns.org.rs
www.vucic.rs

www.facebook.com/snssrbija
www.facebook.com/vucicaleksandar

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

twitter.com/sns_srbija 
twitter.com/avucic 

ISSN 2334-7856   CIP 329
COBISS.SR-ID 197991436

САДРЖАЈ:

У жижи .............................................. 2

Самит на Бледу ................................... 3 

Посета Вашингтону ....................... 4

Вучић у Бриселу ................................. 7 

Други пишу ..................................... 8

Економија ....................................... 10 

Обилазак Војске ........................... 12 

Посета делегације 
Републике Српске ........................ 13 

Храм Светог Саве ......................... 14

СНС Панорама .............................. 16

Избори у Шапцу ........................... 22

Промене после локалних 
избора ............................................. 23

Фото месеца .................................. 32

СНС ИНФОРМАТОР 87/2020  |  32 |  СНС ИНФОРМАТОР 87/2020

У ЖИЖИ

запрати на инстаграмУ

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

Почео је про-
грам „Моја 
прва плата“, 

кроз који ће 10.000 
младих, до 30 годи-
на старости, добити 
шансу за први посао, а 
представила га је пре-
мијерка Србије Ана 
Брнабић у компанији 
„Биоспрингер“ у Сен-
ти, која је прва укљу-
чена у тај пројекат.

Влада Србије је за 
ту меру издвојила 
две милијарде дина-
ра, а програм је ор-
ганизован у сарадњи 
с Привредном комо-
ром и Националном 
службом за запошља-
вање, уз подршку 
Министарства за рад 
и Канцеларије за ин-
формационе техноло-
гије.

„Програм је шан-
са да 10.000 младих 
људи стекне прво 
радно искуство за 
девет месеци, коли-
ко програм траје. За 
свако радно место 
Влада ће уложити 
20.000 динара ме-
сечно, уколико су 
млади завршили 
средњу школу, а за 
оне са завршеним 

факултетом 24.000 
динара. Млади се 
пријављују од 1. до 
15. октобра, такође 
електронски, за свега 
неколико минута јер 
су све базе повезане. 
Послодавци могу до-
дати још на ту суму, 
а млади људи, до 
30 година старости, 
који немају радно ис-
куство, већ сада могу 
приступити порталу 
и погледати пози-
ције за које ће моћи 
да се пријаве“, рекла 

је премијерка Брна-
бић.

Овај програм део је 
мера које Влада чини 
за младе у Србији: 
пружена им је шанса 
да отворе своје ком-
паније и да прву годи-
ну не плаћају порезе и 
доприносе, а ако раде 
у компанијама посло-
давци су ослобође-
ни плаћања пореза и 
доприноса на њихове 
плате у првој годи-
ни 70 одсто, у другој 
години 65 одсто и у 
трећој 60 одсто...

„Важно је да се 
што више компанија 
пријави за програм 
да млади не би чека-
ли 23 месеца на први 
посао, као што је до 
сада био случај. Сада 
ће млади добити прво 
пословно искуство, 
што је веома важно 
из угла привреде јер 
годинама имамо про-
блем с квалификова-
ном радном снагом и 
усклађивањем онога 
што се учи у школи, с 
оним што се тражи на 
радном месту“, рекао 
је Марко Чадеж, пред-
седник Привредне ко-
море Србије.

Председник Србије 
Александар Вучић 
боравиo je у дводнев-

ној посети Словенији, где jе 
учествоваo на лидерском па-
нелу 15. Бледског стратешког 
форума „Европа после Брег-
зита и Ковида 19“, а имаo 
je и билатералне сусрете са 
председником Словеније Бо-
рутом Пахором, председни-
ком Владе Словеније Јанезом 
Јаншом, са специјалним 
изаслаником ЕУ за дијалог 
Београда и Приштине Миро-
славом Лајчаком...

Председник Србије, после 
састанака са председником 
и премијером Словеније, на-
вео је да је та земља важан 
партнер на европском путу 
Србије.

„Имали смо добре и ко-
рисне разговоре, чини ми 
се да смо на најбољи начин 
размотрили шта можемо 
да урадимо да унапреди-
мо билатералне односе две 
земље. Односи су значајно 
унапређени у претходних 10 
година и спољнотрговинска 
размена подигнута је са 550 
милиона евра годишње на 
1,16 милијарди евра. Србија 
је избалансирала робну раз-
мену и има чак и суфицит од 
9,1 милион евра. Словенија је 
важан партнер Србије и до-
бро разуме односе у региону, 
јер је била део Југославије. 
Решили смо неке проблеме у 
нашим билатералним одно-
сима“, рекао је председник 
Вучић.

Током боравка у Слове-
нији, где је апострофирао 
да Србија припада Европској 
унији, да јој је она потребна, 
али и да Унија треба да по-
каже поштовање према срп-
ском народу, председник Ву-
чић говорио је и о проблеми-
ма које Србија има по питању 
КиМ и затражио подршку, 
додавши да мисли да смо на-
домак значајних промена и у 
Европи и у свету, које, ипак, 
неће ићи лако, али свакако 
брже него до сада.

„Нико не треба да помисли 
да ће Србија бити унижена 

и да може да ниподашта-
ва српски народ, као дру-
горазредни, који треба да 
плати у кафани цех за све. 
Срби треба да буду једнако 
третирани, а све друго било 
би прављење рачуна без кр-
чмара. Позиција Србије је 
снажна и чврста“, рекао је 
председник Вучић.

Према његовим речима, 
недавне изјаве Авдулаха Хо-
тија и Кадрија Весељија го-
воре о томе колико Пришти-
на није спремна ни за ком-

промис, нити за рационално 
сагледавање ситуације.

„Немојте да имате било 
каквих илузија. Само понекад 
Европљани нађу неки еуфе-
мизам, али зато Американци 
не крију свој став о Косову. 
Трамп је нама у писму на-
писао очекујући међусобно 
признање. Немојте да се из-
ненађујете, јер су они Косово 
признали пре 12 година. И 
сада, Хотијева и њихова так-
тика је то да ће неко морати 
да притисне Вучића, који ће 

морати то да потпише под 
страшним притиском света и 
Европе“, објаснио је председ-
ник Вучић и поручио грађа-
нима Србије да буду мирни.

„Никада не бих урадио 
нешто што је противно срп-
ским интересима и ако ми-
слим да постоји нека нада 
или шанса за компромис, 
изаћи ћу пред грађане и 
рећи шта је садржај тог мо-
гућег компромиса. Ако мисле 
да ће ме натерати због мо-
гућих личних и политичких 
претњи, па ћу због тога да 

прихватим такво нешто, још 
једном поручујем Хотију да 
не троши новац на керозин 
до Вашингтона“, поручио 
је председник Вучић, и по-
новио да грађани Србије не 
треба да се брину, јер имају 
јачу Србију и руководство 
који није онакво какво су не-
када имали.

блед

српски народ ниЈе дрУгоразредни, 
неће плаћати цех за сВе

охрабрила 
ме Је ангела 
меркел

током боравка на бледу, 
председник александар 
Вучић телефонски је разго-
варао са немачком канце-
ларком ангелом меркел, 
која га је охрабрила пред 
пут у Вашингтон и брисел.

„дуго нисмо имали такав 
разговор један на један, а 
разговарали смо о ким и 
путу србије ка еУ. захвалио 
сам се меркел на помоћи 
коју немачка пружа србији, 
а она је поновила оно што 
је рекла после конферен-
ције у паризу, где су били 
и хоти и други, како све 
више користим искуство и 
показујем мање емоција, и 
трудићу се да тако наста-
вим. охрабрила ме је пред 
пут у Вашингтон и брисел, 
и сада са подршком нашег 
народа и уз разговор са 
меркел, са још чвршћим 
ставом путујем на та два ва-
жна места“, рекао је пред-
седник Вучић.

шанса младима за прВи посао

програм „моЈа прВа 
плата”

Да су избори одр-
жани у недељу, 6. сеп-
тембра, резултати се 
не би много разликова-
ли у односу на оне од 
21. јуна, показује прво 
постизборно истражи-
вање рејтинга странака 
које је урадила агенција 
„Фактор плус“. Српска 
напредна странка има-
ла би натполовичну 

већину или 59,1 одсто 
подршке бирача. На 
другом месту била би 
коалиција СПС/ЈС са 
девет одсто гласова, а 
преко цензуса прешао 
би још само СПАС Алек-
сандра Шапића, који би 
освојио 5,1 одсто.

„Напредњаци су 
утврдили бирачко тело, 
социјалисти имају неш-

то мање него 21. јуна, 
док је Шапићев СПАС 
мало јачи. Странка Сло-
боде и правде имала би 
3,1 одсто гласова, На-
родна странка 2,3, Две-
ри 2 одсто. Изненађење 
је што Демократске 
странке у истраживању 
нема“, рекао је Влади-
мир Пејић, директор 
„Фактор плуса“.

прВо истражиВање ЈаВног мњења после избора

снс стабилно на 59,1%

АлексАндАр Вучић и БоруТ ПАхор

Вучић и ЈАншА

Форум „еВроПА После БрегзиТА и коВидА 19“
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Председник Србије 
Александар Вучић 
предводио је деле-

гацију Србије у дводневној 
посети Сједињеним Аме-
ричким Државама, која је 
учествовала у разговорима о 
економској сарадњи између 
Београда и Приштине, које је 
организовала Бела кућа.

Већ првог дана прегово-
ра у Вашингтону, на сто је 
стављен нацрт споразума 
у којем се у тачки 10 захте-
ва „моментално међусобно 
признавање Србије и Косо-
ва“. Председник Вучић је ка-
тегорички одбио овај захтев 
и рекао да Србија не пристаје 

на уцене, што је америчка 
страна и прихватила, те та-
чка о признању више није 

била тема разговора у Ва-
шингтону.

„Тај папир је био изузетно 

тежак, имао је 16 тачака, а 
једна је била међусобно при-
знање. Српска делегација 
је снажно реаговала на тај 
предлог, а чланови кабинета 
председника САД Доналда 
Трампа били су фер. Саслу-
шали су шта имамо да каже-
мо и у новим документима те 
одредбе није било. Прегово-
ри се настављају, али само о 
економским темама“, иста-
као је председник Вучић на 
крају првог дана преговора, 
и нагласио да је веома за-
довољан припремљеношћу 
наше делегације и захвалан 
домаћинима који су хтели да 
их саслушају.

напредак за 
цео регион

„Имамо споразум у руци, 
који нам даје прилику да 
цео регион још више еко-
номски напредује“, изјавио 
је министар финансија Си-
ниша Мали, после потпи-
сивања споразума између 
Београда и Приштине, у 
присуству америчког пред-
седника Доналда Трампа.

Председник Привредне 
коморе Србије Марко Ча-
деж рекао је да споразум 
нуди нови однос међусобне 
привредне сарадње, ства-
рање економског простора 
у којем могу сви да профи-
тирају, слободан проток 
роба, људи и капитала, као 
и директну подршку при-
ватном сектору и отварање 
нових радних места.

Директор Канцеларије за 
Косово и Метохију Марко 
Ђурић изјавио је да је оно 
што је делегација Србије 
постигла у Вашингтону изу-
зетан успех, посебно с обзи-
ром на то шта су била оче-
кивања друге стране, те да 
је споразум за унапређење 
економских односа Бео-
града и Приштине, заправо 
и више од тога - то је план 
који је за наше људе на КиМ, 
али и за целу Србију и ства-
ра могућности за које, каже, 
нисмо веровали да ће бити 
достижне.

Вашингтон

председник србије 
александар Вучић 
и премијер тзв. 
косова авдулах 
хоти потписали су 
билатералне 
споразуме у белој 
кући са америчким 
председником 
доналдом трампом 
о нормализацији 
економских односа 
београда и 
приштине

економиЈа може да зближи љУде
- За овакав потез биле су потребне 
деценије. Верујем да ће се десити 
изванредне ствари, а Америка ће 
се отворити према обема странама. 
Економија може да зближи људе 

(Доналд Трамп, 
председник САД)

»- Стварно сте се потрудили и 
ангажовали. Посветили сте се 
стабилизацији и желим да донесете 
мир региону. Нисмо решили наше 
проблеме и даље постоје разлике, 
али ово је корак напред. Још једном 
се захваљујемо, председниче. 
Дођите у Србију и видећете да ћемо 
вас врло благонаклоно примити 

(Александар Вучић, 
председник Србије)

»
„Реаговали смо снажно 

и одговорно. Дошли смо у 
доброј вери да постигнемо 
договор и надамо се да је 
могуће да га постигнемо. 
Има веома добрих ствари 
које се тичу наше економије. 
Говорили смо о различитим 

пројектима, инфраструктур-
ним, о ономе што је добро за 
Србе на КиМ, Албанце, за све 
нас. Боримо се да Приштина 
прихвати „Мали Шенген“. 
Мој посао је да чувам Устав 
и да чувам Србију. Да је лако, 
није увек, али смо сви понос-

ни како смо штитили инте-
ресе наше земље. Људима 
у Србији да кажем - нема те 
врсте бојазни, да потпишем 
било какав документ у коме 
постоји признање независ-
ности Косова и то сам јасно 
рекао нашим саговорници-
ма“, рекао је председник Ср-
бије.

Састанку у Вашингто-
ну придружила се и Иван-
ка Трамп Кушнер, кћерка 
и саветница председника 
Доналда Трампа, а председ-
ник Вучић и Авдулах Хоти 
појединачно су разговарали 
са америчким државним се-

ВУчић се снажно 
борио за сВоЈ 

народ
Изасланик САД за 

преговоре Београда 
и Приштине Ричард 
Гренел рекао је да се 
председник Србије 
Александар Вучић у 
Вашингтону снажно 
борио за српски на-
род. Истакао је да 
је то било потпуно 
очекивано и да су обе стране током 
преговора желеле да добију више.

„Преговори су били заиста жестоки 
и тешки, председник Вучић се снажно 
борио за српски народ, што је било и 
очекивано. Током преговора, председ-
ник САД Доналд Трамп охрабио је обе 
стране и регион да заиста покажу да се 
економија развија“, рекао је Гренел.

консулТАЦиЈе: АлексАндАр Вучић, мАрко Ђурић и синишА мАли
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кретаром Мајком Помпеом.
Током другог дана боравка 

у Вашингтону, председник 
Србије Александар Вучић и 
премијер тзв. Косова Авду-
лах Хоти потписали су исто-
ријски споразум са америч-
ким председником Доналдом 
Трампом о нормализацији 
економских односа између 
Београда и Приштине.

Председник Трамп чести-
тао је председнику Вучићу 
и Хотију на потписивању 
споразума, наводећи да су 
постигли напредак који се 
чинио немогућим, а председ-
нику Вучићу симболично је 
уручио кључеве Беле куће. 
Председник Вучић рекао је 
да му је огромна част што је 
ту, и позвао је председника 
Трампа да посети Србију.

„Стварно сте се потрудили 
и ангажовали. Посветили сте 
се стабилизацији овог ре-

гиона и желим да донесете 
мир овом региону. Нисмо ре-
шили наше проблеме и даље 
постоје разлике између нас, 
али ово је корак напред. Још 
једном се захваљујемо, пред-
седниче. Дођите у Србију и 
видећете да ћемо вас врло 
благонаклоно примити“, ре-
као је председник Вучић.

Амерички председник До-
налд Трамп оценио је, после 
потписивања споразума, да 
су за овакав потез биле по-
требне деценије:

„Верујем да ће се десити 
изванредне ствари, а Амери-
ка ће се отворити према обе-
ма странама. Економија може 
зближити људе, ови људи су 
урадили одличан посао. По-
себно је велика улога Ричарда 
Гренела у процесу који је пре-
тходио постизању споразума. 
Он је зближио две стране“.

Председник Вучић рекао 
је да ово није трилатерални 
споразум, већ билатерални 
споразум, који је Србија пот-
писала са САД. Трећа страна 
није призната као субјект 
међународног права, што је 
за нас било веома важно.

„За Србију је ово веома 
важан споразум и немамо 
чега да се стидимо, погото-
во кад се има у виду да су 
САД земља која је признала 
косовску независност. Не да 
немамо чега да се стидимо, 
већ имамо разлог да се поно-
симо. Видећете да ћемо се и 
у разговорима са неким дру-
гима позивати на овај спора-
зум. Сусрет са председником 
Трампом био је веома срда-

чан, интересовао се за стопу 
незапослености у Србији, за 
економију, говорио је о Фон-
ду за развој...“, рекао је пред-
седник Вучић.

Споразумом је договорено 
да Приштина годину дана не 
добије чланство ни у једној 
међународној организацији, 
нити признање. Договорена 
је заштита и промовисање 
слобода вера и посебно заш-
тита верских објеката и им-
плементација судских одлу-
ка које се тичу СПЦ.

„Овим смо добили да САД, 
кроз билатерални споразум, 
и са нама и са њима, гаран-
тују да ће се судске одлуке 
спроводити у дело за наше 
верске објекте на Косову и 
Метохији. То се односи и на 
Пећку патријаршију и на Де-
чане“, напоменуо је председ-
ник Вучић, и рекао је да су се 
две стране сложиле да зајед-
но раде са САД на физибили-
ти студији која ће да подели 
језеро Газиводе.

„У овом тренутку, немамо 

ни киловат струје са Газиво-
да. Како год да то поделимо, 
бићемо на добитку. Зато су 
се они и свађали. Веома је 
важно да Американци ураде 
и физибилити студију. Само 
за Србију предвиђено је от-
варање Фонда за развој САД, 
што нема нико други у реги-
ону. То ће значити јак сигнал 
свим кредитним агенцијама 
и показује колико је Амери-
ка заинтересована да ради 
са Србијом. Американци ће 
са нама радити пројекте“, 
навео је председник Вучић, 
и истакао да је приштинска 
делегација рекла да ће све 
да потпише само да се врати 
тачка 10.

„Хоти је на томе десет 
пута инсистирао. Они су се 
обавезали својим уговором 
са Американцима да ће да 
приступе „Мини Шенгену“. 
Тиме ћемо да обезбедимо 
слободан проток људи, ка-
питала, услуга. То је за све 
нас од фантастичног значаја. 
Такси више нема“.

Вашингтон брисел

наставак са стране 5

наЈкрУпниЈи 
политички 

бенефити
Споразум о економској 

нормализацији односа Бе-
ограда и Приштине садр-
жи много решења, а ово су 
најкрупнији политички бе-
нефити:

Скинута је тачка 10, која је 
предвиђала међусобно при-
знање Србије и тзв. Косова.

Споразум није међусобно 
потписан, већ је билатера-
лан, а не трилатералан, што 
значи да Косово није при-
знато као субјект међуна-
родног права.

Стављен је морато-
ријум, на годину дана, на 
учлањење тзв. Косова у 
међународне организације 
и институције.

Приштина ће се укључити 
у иницијативу председника 
Вучића „Мали Шенген“, што 
је све време одбијала, чак и 
на инсистирање Тиране.

Отворена је нова стра-
ница у односима Србије са 
САД, које су до сада као 
партнера на Балкану виделе 
Приштину.

Председник Србије 
Александар Вучић 
предводио је де-

легацију Београда која je 
учествoвала у новој рунди 
дијалога са Приштином. Ву-
чић се састао у Бриселу са 
специјалним изаслаником ЕУ 
за дијалог Мирославом Лај-
чаком, замеником помоћни-
ка државног секретара САД 
Метјуом Палмером, као и 

Жозепом Борелом, високим 
представником ЕУ за спољ-
ну политику и безбедност и 
потпредседником Европске 
комисије.

„Имали смо важне састан-
ке наших тимова и верујем да 
ће бити резултата. У наставку 
дијалога кључне су три теме 
разговора - нестале особе, 
интерно расељена лица и 
економија, наслањајући се 

на део онога о чему се раз-
говарало у Вашингтону. Не-
мам никакав проблем да се 
похвалим и пред предста-
вницима ЕУ споразумом из 
Вашингтона и доласком бр-
жег протока робе, капитала 
и људи. Радићемо на томе да 
унапређујемо односе, а не да 
се гледамо као непријатељи, 
већ да радимо на добробит 
и Срба и Албанаца“, рекао је 
председник Србије.

Председник Вучић иста-
као је да разговори нису 
никада лаки, да се говори 
о конкретним стварима, а 
да ће о детаљима јавност 
упознати када буде јасно да 
ли су папири усаглашени и 
да ли можемо да се догово-
римо. За нас је, како је рекао, 
значајан долазак америчке 
агенције за финансирање 
као и успостављање „мини 
Шенгена“.

„Многи у региону то пред-
стављају као српску хегемо-
нију, али то нема везе с тим, 
већ са бржим протоком роба, 
бољим економским резулта-
тима и већим платама. За то 
се залажемо. То што неко 
воли да живи у прошлости 

и покушава по сваку цену 
да се супростави, њихов је 
проблем. Европа води дија-
лог Београда и Приштине о 
свим политичким односима, 
и то смо раније прихвати-
ли. Да ли бих то прихватио 
2009. године? Не бих, али 
то је изгласано у Генералној 
скупштини УН. Налазимо се 
на европском путу и верује-
мо нашим европским парт-
нерима“, рекао је председ-
ник Вучић.

У наставку дијалога Бе-

ограда и Приштине пред-
седник Србије очекује да се 
отвори и питање Заједнице 
српских општина и да се види 
да ли је Приштина спремна 
да испуни договорене оба-
везе. Према његовим речима, 
смисао заједничке изјаве, 
која је потписана у Бриселу, 
јесте да ће се наставити раз-
говори Београда и Приштине 
под окриљем ЕУ, као и да по-
стигнути договори у Вашинг-
тону могу да дају допринос 
дијалогу.

мирослАВ лАЈчАк, АлексАндАр Вучић, АВдулАх хоТи и ЖозеП Борел

телефонски разгоВор 
ВУчића и лаВроВа

разгоВор са 
ВархељиЈем

Председник Вучић и ко-
месар за проширење Оли-
вер Вархељи су у Бриселу 
разматрали напредак Ср-
бије на путу евроинтегра-
ција, у светлу годишњег 
извештаја који би Европска 
комисија требало да објави 
почетком октобра.

„Посебно хвала комесару 
на томе што му није тешко 
да чује и саслуша представ-
нике Србије, ма како то не-
коме чудно звучало. Веома 
добар разговор“, написао 
је председник Вучић на Ин-
стаграм профилу, а комесар 
Вархељи се огласио овим 
речима:

„Поздрављам наставак 
дијалога коме посредују 
шеф дипломатије ЕУ Жозеп 
Борел и специјални пред-
ставник ЕУ Мирослав Лај-
чак. Председник Вучић ме је 
обавестио о важним састан-
цима и споразумима потпи-
саним у Вашингтону, а раз-
мотрили смо и могућност да 
се то испрати и заједничком 
изјавом са ЕУ“.

кљУчне теме разгоВора

нестале особе, интерно расељена 
лица и економиЈа

Током боравка у Бриселу, 
председник Александар Ву-
чић разговарао је телефоном 
са министром иностраних 
послова Руске Федерације 
Сергејем Лавровом и упоз-
нао га са разговорима које 
је делегација Србије имала 
у Вашингтону и Бриселу. Са-
говорници су констатовали 
да су односи Србије и Русије 
искрено пријатељски и по-
тврдили одлучност да се на-
стави рад на остварењу свих 

заједничких пројеката, као и 
међусобна подршка на међу-
народној политичкој позор-
ници. Шеф руске диплома-
тије рекао је да ће Русија 
увек подржавати пријатељс-
ку Србију, док је председ-
ник Вучић изразио уверење 
да ће долазак председника 
Владимира Владимировича 
Путина у Србију бити од ис-
торијског значаја и допри-
нети унапређењу односа и 
сарадње двеју земаља.

симБолични кључ Беле куће коЈи Је Председник Вучић доБио 
нА Поклон од ПредседникА ТрАмПА
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Председник Србије 
Александар Вучић 
дао је ексклузивни 

интервју „Дневном ава-
зу“ након потписивања 
споразума у Вашингтону 
и састанка у Бриселу са 
званичницима Европске 
уније. Вучић је говорио о 
детаљима споразума из 
Вашингтона, одјецима у 
региону, нападима опо-
зиције и реакцијама из 
Русије...

шта је то заиста пот-
писано у Вашингто-
ну?
- У савременом 

друштву људи више ве-
рују својој емоцији, на-
вијачкој страсти, а мање 
чињеницама. Немам 
жељу да буде као да смо 
надиграли или победи-
ли, јер не треба да имамо 
непријатељски однос. 
Важно је да имамо много 
тога доброг што се тиче 
економских споразума, 
протока робе, људи и ус-
луга. После дуго време-
на, Приштина је приста-
ла да учествује у ономе 
што ми називамо „мини 
Шенген“, што је изузет-
на ствар и за Албанију, 
и за Србе, али и за Бо-
шњаке. Ако, рецимо, на 
граничним прелазима 
камиони чекају 24 сата 
мање него данас, онда 
правите озбиљне уште-
де, помажете привреда-
ма својих земаља. Ако 
издате радну дозволу за 
Тирану или Приштину 
или Скопље, те радне до-
зволе важиће и у Београ-
ду. То су хиљаде ствари 
које обичним људима 
олакшавају живот, које 
им дају право на наду да 
ће живети у миру. То ће 
стабилизовати регион. 
А да не говорим да смо 
договорили значајне ин-
фраструктурне пројекте, 

попут ауто-пута Ниш - 
Приштина. Исто тако, и 
пруге које готово да смо 
заборавили. Реконструи-
саћемо постојећу из тог 
пута Ниш - Приштина и 
имаћемо комплетну ин-
фраструктуру за путнич-
ки и теретни саобраћај 
до Тиране и Драча. Оче-
кујемо и да у наредних 
месец-два у Београду 
буде отворена канцела-
рија Америчког развој-
ног фонда.

шта је потписано 
када је у питању по-
литички део спора-
зума, посебно када се 
говори о амбасадама 
србије и косова у Је-
русалиму?
- Нисмо прихватили 

међусобно признање. Али 
оно што је направљено 
тамо је да су они, уства-
ри, желели да кажемо да 
је за нас у реду да Израел 
призна независност Ко-
сова. У томе нисмо желе-
ли да учествујемо. Рекли 
смо да је Израел суверена 
држава, да има право да 
ради шта жели и посла-
ли смо врло јасну поруку 
Израелу. Мислим да смо 
направили веома добар 
споразум, уз чињеницу да, 
када то радите с Америка-
нцима, онда барем знате 
да ће постојати утицај на 
другу страну да се те ства-
ри спроведу у дело.

а када је у питању ре-
гион?
- Никада нећу одус-

тати од идеје за коју 
мислим да је лековита 
за цео регион, од „мини 
Шенгена“. То је наше 
увезивање. Хоће ли нас 
примити у ЕУ, то је једно 
питање, а ово је оно што 
можемо сами да урадимо 
за себе, за своје народе... 
За нас је веома важан 

пројекат, о којем разго-
варамо и са Европом, а о 
којем ћемо додатно раз-
говарати и с Америка-
нцима - пруга Београд - 
Сарајево. Градимо нашу 
секцију ауто-пута, јед-
ну према БиХ, а ускоро 
ћемо и другу. Као да је 
неко желео да Србија и 
БиХ увек буду раздвоје-
не, између осталог - и 
лошим путем. А сад да ја 
коментаришем да ли сам 
седео на овој или оној 
столици... Замислите 
председника било које 
од наших малих земаља 
из региона да добије 
прилику да уђе у Овал-
ни кабинет, да разгова-
ра билатерално, сам с 
председником САД, и да, 
када му ставе столицу, 
каже: „Извините, не ин-

тересује ме ова столица, 
сад ћу лепо да је шутнем, 
па ћу да изађем напоље 
и баш ме брига за САД, 
јер је мени много важно 
за моју сујету каква ће 
столица да буде.” Нарав-
но да ми то није пало на 
памет. Понашао сам се 
одговорно, пристојно и 
имао част и прилику да 
обавим одличан разго-
вор с Доналдом Трампом. 
То бих поновио увек, јер 
моја је обавеза да радим 
све што могу за Србију. А 
трудио сам се да све што 
смо ми предлагали буде 
у интересу, не само Ср-
бије, већ и свих других у 
региону.

изнели сте низ кон-
кретних бенефита за 
србију и регион, који 
су договорени... заш-

то се о томе дале-
ко мање говори 
него о столици на 
којој сте седели?

- Не само то. 
Они вам кажу да 
смо признали две 
амбасаде. Прво, 
нисмо призна-
ли две амбасаде. 
Потписали смо 
само једну, а дру-
га је производ, 
да ли ће бити или 
неће бити, нечијих 
других договора. 
Зар мислите да је, 
после осам годи-
на нечије власти 
у Србији, могуће 
да имате 60 одсто 
гласова или увек 
више од 50 одсто, 
а да људи не при-
мећују нечији рад? 
Лако је да кажете 
„ружан си, Вучићу, 
и дебео си“ или 
„не треба да се-
диш на тој столи-
ци“. Али то мене 
не интересује, већ 
ме интересује ре-
зултат рада. Мало 

ко ће да каже „70 година 
смо причали о ауто-путу 
Београд - Чачак - Ужи-
це, а Вучић га урадио“. 
Сад идете до граница са 
Северном Македонијом 
и Бугарском и све време 
је ауто-пут. Некад ме је 
срамота да одговарам 
овима што се баве так-
вим небулозама, глупос-
тима, да сам их обрукао, 
нешто погрешно рекао 
на енглеском... Не могу 
ништа да ми кажу. Руски 
сам савладао током ман-
дата, сада учим немачки 
језик. И опет ће нешто 
да им смета. Али рад не 
можете да победите. 
Зато сам поносан на рад 
и много задовољнији сам 
се вратио из Вашингтона 
него што сам отишао.

Водимо 
рачУна 
о себи и 
сВоЈим 
интересима

Како коментаришете реакције 
из Русије, попут оне портпарола 
руског министарства спољних 
послова Марије Захарове?

- Осам година слушам како смо 
слуге Русије, како смо овакви, 
онакви. Не! Водимо рачуна о 
себи и својим интересима. Русија 
је наш пријатељ. Имамо добре, 
одличне односе с Русијом. Али, 
представљамо своју малу земљу 
с Балкана, њом се поносимо, њу 
волимо и као што сте видели, на 
нешто што се догодило, а што 
нисмо сматрали да је пристојно 
и примерено, одговорили смо 
снажно. И захвалан сам руском 
руководству које се одмах из-
винило. Видели сте реакцију и 
Лаврова. Наш посао је да чувамо 
независност, слободу, а то је 
важно за слободу у доношењу 
одлука, а не у томе колико ћете 
да вичете, вређате, претите... 
Задовољан сам што је Србија 
самостална и слободна у одлу-
чивању.

ДРУГИ ПИШУ
преносимо интерВЈУ председника србиЈе александра ВУчића за „днеВни аВаз”

мини шенген лек Је за цео балкан

телефонски разгоВор 
са Владимиром 

пУтином

србиЈа и рУсиЈа 
сУ искрени 
приЈатељи

Председник Србије Александар 
Вучић разговарао је телефоном са 
председником Руске Федерације 
Владимиром Путином и обавестио 
га о разговорима у Вашингтону и 
Бриселу.

Председник Вучић и председник 
Путин су разменили мишљења о 
ситуацији на Балкану и актуелним 
питањима стратешког српско-ру-
ског партнерства, укључујући развој 
дијалога на највишем нивоу. Двојица 
саговорника су потврдили да су Ср-
бија и Русија искрени пријатељи, чија 
је сарадња заснована на међусоб-
ном поверењу. Председник Вучић је 
нагласио да је Србија војно неутрална 
земља, а председник Путин је поздра-
вио то чврсто опредељење Србије.

„Без обзира на тежину и сложе-
ност своје геополитичке, војно-без-
бедносне и економске позиције, Ср-
бија ће штитити принципе војне не-
утралности и остаће истински и ко-
ректан партнер Руске Федерације“, 
нагласио је председник Вучић и 
изразио захвалност на непромењи-
вој подршци Русије територијалном 
интегритету и суверенитету Србије, 
као и напорима за одржавање мира 
и стабилности у региону.

Председник Путин рекао је да 
ће Руска Федерација пружати по-
литичку подршку Србији у њеним 
напорима за очување свог терито-
ријалног интегритета и своје спољ-
нополитичке акције координисати 
са Србијом у циљу заштите међуна-
родног јавно-правног поретка. Са-
говорници су истакли да економске 
везе Србије и Русије константно ја-
чају, али да има много простора за 
нове заједничке пројекте.

разгоВори са 

ердоганом, 

нетанЈахУом 

и чен бо

Одвојене теле-
фонске разго-

воре председник 
Србије Александар 
Вучић имао је и 
са председником 
Турске Реџепом 
Тајипом Ердоганом 
и премијером Из-
раела Бењамином 
Нета Њахуом.

Са председником 
Ердоганом разго-
варао је о јачању 
односа између 
Турске и Србије, а 
саговорници су се 
сагласили да наста-
ве блиску сарадњу и 
консултације о би-
латералним и реги-
оналним питањима. 
Са премијером Не-
танјахуом разговор 
се водио о прија-
тељству између две 
земље и два народа, 
а најављена је и Ву-
чићева посета Јеру-
салиму.

Председник Ср-
бије је о разгово-
рима у Вашингтону 
и току дијалога у 
Бриселу обавес-
тио и амбасадор-
ку Kине Чен Бо и 
упутио захвалност 
председнику Сију 
на подршци Kине 
територијалном ин-
тегритету и сувере-
нитету Србије, по-
тврђујући подршку 
Србије политици 
„једне Kине“. Рекао 
је да ће Србија чу-
вати искрено прија-
тељство и настави-
ти да развија била-
тералну сарадњу са 
Kином, у свим обла-
стима, укључујући и 
телекомуникације.
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Међународна органи-
зација рада (МОР) и 

Европска банка за обно-
ву и развој (ЕБРД) обја-
виле су вест да је Србија 
усвојила најиздашнији и 
најсвеобухватнији еко-
номски пакет међу еконо-
мијама Западног Балкана, 
пружајући скоро универ-
залну подршку и фирмама 
и грађанима.

У извештају МОР-а И 
ЕБРДА-а „Ковид-19 и запо-
шљавање“, приступ који је 
Србија заузела окаракте-
рисан је као склонији тзв. 
грешкама инклузије, од-
носно пружању помоћи и 
онима којима то заиста није 
потребно, него тзв. грешка-
ма искључивања, односно 
непружања помоћи они 
којима је то потребно.

Према том моделу, ме-
рама за очување радних 
места (кроз директну 
подршку и одлагање по-
реских обавеза) смањује 
се стопа сиромаштва за 

1,2 процентна поена у 
свим старосним групама. 
Када се дода и мера по-
моћи свим грађанима од 
100 евра, ефекат комби-
нованих мера против си-
ромаштва је изузетно сна-
жан, при чему смањујује 
релативну стопу сиро-
маштва на 22,9 процената, 
испод нивоа пре кризе“, 

пише у сажетку извештаја 
МОР-а и ЕБРД-а о Србији.

Даље се истиче да овај 
модел показује да је ком-
бинованим ефектима 
мера за очување радних 
места и једнократном 
новчаном помоћи свим 
пунолетним грађанима, 
Србија успела да обуз-
да ширење сиромаштва, 

при чему је само новчана 
помоћ успела да смањи 
Гинијев коефицијент за је-
дан цео поен.

Што се тиче ризика по 
секторима, наводи се да су 
у наредним месецима, на 
основу анализе, најугро-
женији у погледу запосле-
ности радници у осам сек-
тора - трговина на велико 
и мало, смештај, транс-
порт, храна и пиће, услуж-
не делатности, шумарство, 
сеча дрвета, ратарска и 
сточарска производња.

МОР и ЕБРД истичу да 
се у Србији не уочавају 
значајније рањивости у 
погледу карактеристика 
које се тичу родне рав-
ноправности. Такође, са 
изузетком микро преду-
зећа која послују у тек-
стилном, транспортном 
и туристичком сектору, 
предузећа у Србији гене-
рално су успела да сведу 
отпуштање радника ис-
под девет одсто.

„Раст пензија могао 
би да буде шест одсто, 
што би био највећи раст 
у последњих неколико 
година“, најавио је пред-
седник Александар Вучић 
приликом гостовања на 
„РТС“-у.

Према његовим речима, 
то значи да ће најстарији 
суграђани који су 2012. 
године имали пензију 
30.000 динара, имати 
примања од 40.000 ди-
нара. Они који су 2012. 
имали ниске пензије од 
20.000 динара, сада ће 
имати 27.499, што је 
увећање од 37,5 одсто. 
Додао је да не би требало 
заборавити да су пензио-
нери, као и сви пунолетни 
грађани, у међувремену, 
добили по 100 евра, као и 
једнократну помоћ.

Такође, истакао је да се 
пре годину дана, у разго-
вору са челницима Чеш-
ке, Пољске, Словачке и 
Мађарске из Вишеградске 
групе, сагласио да постоје 
три ствари по којима се 
мери нечија снага: стање 
економије (укупан БДП и 
стање јавног дуга), снага 

војске и здрав-
ствена сна-
га. Зато, како 
каже, Србија 
улаже много 
новца у здрав-
ство, 2,3 ми-
лијарди евра 
годишње, и 
када није ван-
редно стање.

„Хоћемо да 
имамо здрав-
ство доступно 
и сиромашном 
човеку. Зато 
ћемо да наста-
вимо да ради-
мо на томе. По-
носан сам што 
је Србија од почетка кризе, 
настале због Ковида-19, 
убризгала у систем укуп-
но 4,28 милијарди евра, 
највише од свих земаља у 
региону, а донетим мера-
ма спречено је отпуштање 
људи и постигнута најни-
жа стопа незапослености 
у историји од 7,3 одсто. То 
је најнижа стопа и на ни-
воу еврозоне, а гледаћемо 
да подстичемо и држав-
не инвестиционе радове. 
Тражим ове пројекте које 

хране и тесара и месара 
и зидара, и подижу нам 
БДП“, рекао је председник 
Вучић.

Најавио је и да ће бити 
потписан уговор о из-
градњи фабрике у Зајеча-
ру, као и да ће у Ћуприју 
доћи велика немачка ком-
панија, која ће запослити 
450 људи. Подсетио је да 
је „Магна“ у Алексинцу 
отворила 570 радних мес-
та, као и да отварање ве-
ликих страних фирми иде 

линијом Коридора 10.
„Ускоро полажемо и 

камен-темељац за две 
велике јапанске инвес-
тиције, „Мидек“ у Новом 
Саду и „Тојо“ у Инђији. 
То је 390 милиона евра 
инвестиција, а биће их 
још. Када дође Америч-
ка развојна агенција, то 
сви прате и порашће цена 
Србије на међународној 
финансијској позорници“, 
нагласио је председник 
Србије.

изВештаЈ мор-а и ебрд-а

Влада србиЈе има наЈбоље мере помоћи 
грађанима на западном балканУ

Влада Србије донела 
је одлуку о повећању 

минималне цене рада за 
6,6 одсто, која би од 1. ја-
нуара 2021. године изно-
сила 32.126 динара, рекао 
је министар финансија Си-
ниша Мали.

„То је за око 2.000 ди-
нара више у односу на 
минималну зараду 2020. 
године, по радном сату 
повећање је са 172,5 на 
183,9 динара“, навео је 
министар Мали после се-
днице Социјално-економ-
ског савета. Према њего-
вим речима, од 1. јануара 
би и неопорезиви део 
дохотка требало да буде 

повећан са 16.300 динара 
на 18.300 динара.

„Држава преузима на 
себе већински део тере-
та повећања минималне 
зараде и оптерећења које 

ће имати послодавци, 
што је око осам милијар-
ди динара“, истакао је 
Мали и најавио повиши-
цу пензија за 1. јануар 
2021. године, на основу 

швајцарске формуле. До-
дао је и да је од јуна 2019. 
до јуна 2020. године сто-
па раста просечне плате 
била 10,4 одсто, а стопа 
раста инфлације 1,4 од-
сто.

Влада ће, како је иста-
као, сачекати крај септем-
бра и октобар да се види 
какво је стање у буџету и 
да ли ће се и у којој мери 
ићи и са повећањем плата 
у јавном сектору. Иначе, 
минималац, који прима 
око 350.000 радника у 
Србији, од 2010. године 
повећан је осам пута, а од 
ове године повишица је 
била 11,1 одсто.

пензиЈе Веће за шест одсто

поВећан минималац за 350.000 радника

Град Кикинда је први град 
у Србији који је добио 

„Плакету части“, диплому 
коју додељује Парламен-
тарна скупштина Савета 
Европе за висок степен 
поштовања међуљудских 
односа, традиције и јачања 
сарадње са братским гра-
довима.

Град Кикинда је носилац 
већ две европске награде, 
„Европске дипломе“ и 
„Заставе части“, а престиж-
на „Плакета части“ при-
знање је и подстицај за рад 
на пољу развијања европ-
ских вредности. Свечана 

церемонија доделе органи-
зована је у Градској кући, 
током ученичке седнице 
Скупштине града, а присут-
не је, путем видео линка, 
поздравио европарламен-

тарац Стефан Шенах.
„Савет Европе, који до-

дељује ову награду, препо-
знао је изузетне напоре 
које улажемо у остварење 
европских вредности, мул-
тикултурализма, солидар-
ности, интренационалне 
сарадње и рада на брати-
мљењу градова. Честитам 
свим грађанима Кикинде, 
јер то је награда која при-
пада свима нама и којом 
сви заједно можемо да се 
поносимо. Водећи се по-
литиком председника Ср-
бије Александра Вучића, 
ближи смо Европи него 

икада“, истакао је Никола 
Лукач, градоначелник Ки-
кинде.

„Плакета части“ устано-
вљена је 1955. године и има 
четири нивоа, а раније су је 
добијали градови у Немач-
кој, Француској, Италији... 
Ове године, престижна на-
града први пут је стигла у 
Србију, земљу кандидата за 
чланство у ЕУ, чиме је Ев-
ропска унија још једном по-
тврдила добру сарадњу са 
нашом земљом и пошто-
вање реформске политике 
коју води Александар Ву-
чић.

кикинда понела престижнУ еВропскУ наградУ

прВи град У србиЈи носилац „плакете части”

николА лукАч
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Председник Републике 
и врховни командант 
Војске Србије Алек-

сандар Вучић присуствовао 
је приказу способности дела 
јединица Војске Србије на 
аеродрому „Пуковник-пилот 
Миленко Павловић“ у Батај-
ници, заједно са министром 
одбране Александром Ву-
лином и начелником Гене-
ралштаба Миланом Мојсило-
вићем.

На приказу је учествовао 
део јединица Ратног ваз-
духопловства и ПВО, Коп-
нене војске, 72. бригаде за 
специјалне операције и 63. 
падобранске бригаде. Пред-
седник Вучић честитао је 
министру одбране, начелни-
ку Генералштаба и свим при-
падницима Војске Србије јер 
је приказано колико је српска 
војска напредовала, колико 
је снажнија и колико су наши 
војници опремљенији и обу-
ченији.

„Посебно бих похвалио 
припаднике 72. бригаде за 
специјалне операције, који 
су приказали фантастичну 
брзину и досад нисам видео 
такву брзину наших војни-
ка, који су први изашли из 
хеликоптера - без грешке. 
Приказана је и изузетна пре-

цизност у падо-
бранским скоко-
вима припадника 
63. падобранске 
бригаде са новим 
п а д о б р а н и м а “ , 
рекао је врховни 
командант и наја-
вио да стиже но-
вих 50 падобрана, 
те да су приказани 
и авиони „МиГ-
29“, бомбарде-
ри „Орао“, али и 
„Мали Милош“.

„Могли сте да 
видите „Малог 
Милоша” у акцији 
и то је први пут да 
робот излази из 
транспортних хе-
ликоптера и иде 
на прву линију. 
Задовољни смо 
тим роботима, по-
себно робот вози-
лом за извлачење 
рањеника којима 
штитимо главу и 
тело војника којег 
извлачимо с поло-
жаја. Видели сте и 
већу брзину код 
„Милоша“ због 
литијумских бате-
рија. Направиће-
мо их за све „Мале 

Милоше“, то „Прва петолет-
ка“ из Трстеника одлично 
ради“, поручио је председ-
ник Вучић.

Говорио је и о возилу 
„МРАП 6x6“, које су заједно 
радили „Застава ТЕРВО“ и 
„ФАП“ и изразио уверење да 
ће бити настављено улагање. 
Осврнуо се и на хеликоптер 
„Ми-17“ који је први пут на-
оружан топовима и невође-
ним зрнима, затим на „Ми-
35“, изванредан руски хели-
коптер, као и „Х-145М“, који 
смо купили од Европљана.

„Видели сте опремљеност 
припадника Војске, нову оп-
рему, од нових пушака до 
свега другог. Морал је ви-
сок, момци су припремљени, 
имају више гађања, скоко-
ва... Не правимо војску да 
бисмо било коме претили, 
али ни да бисмо издвајали 
тај новац и само плаћали 
плате, већ да уколико, не дај 
Боже, буде потребе, да су 
у стању да заштите и наше 
небо и нашу земљу и да је 
одбране од сваког потен-
цијалног агресора. Данас сте 
видели фантастичну обуче-
ност, изузетну опремљеност 
и веома сам поносан на нашу 
Војску“, поручио је председ-
ник Вучић.

аеродром „пУкоВник – пилот миленко паВлоВић“ У батаЈници

наша ВоЈска 
озбиљно напредУЈе

Српски члан Председ-
ништва БиХ Милорад 
Додик, председница 

Републике Српске Жељка 
Цвијановић и председник 
Владе Републике Српске Ра-
дован Вишковић посетили 
су Београд, где су разгова-
рали са председником Ср-
бије Александром Вучићем и 
председницом Владе Србије 
Аном Брнабић.

Теме разговора биле су 
бројне, од тога да Србија 
жели да буде власник аеро-
дрома у Требињу, одакле би 
први авион требало да полети 
и пре марта 2022. године, пре-
ко реконструкције аеродро-
ма у Бањалуци, формирања 
заједничке индустријске зоне 
између Србије и Републи-
ке Српске, до уједначавања 
школских програма, брати-
мљењу школа, заједничкој 
декларацији о очувању језика 
и писма...

Председник Вучић рекао 
је и да је Србија, уз подрш-
ку РС, инвестирала много у 
заједничко сећање на жртве 
и да ће ускоро бити приказ-
ан први српски играни филм 
о Јасеновцу. Нагласио је и да 
је договорено и да се упути 
позив редитељу Емиру Ку-
стурици да сними филм на 

тему од великог интереса за 
српски народ, која повезује 

Србију и БиХ и РС, и да је 
Србија спремна да пре-

узме на себе 
већи део финансирања. 

Рекао је и да је донета од-
лука о изградњи спомен 
комплекса Доња Градина - 

Јасеновац, јер је жеља да сви 
Срби, где год да живе, имају 
место на којем ће бити јасно 
обележено колико су тешко 
страдали и какве су биле раз-
мере јасеновачког злочина.

Председник Вучић иста-
као је и да се разговарало о 
документу који је добио од 
Милорада Додика, са којим 
је, пре заједничког састан-
ка, разговарао и у четири 
ока.

„Не морам да говорим ко-

лико нам је стало до добрих 
односа. Рекао сам Додику 
да је став Србије ап-

солутно пошто-
вање Дејтон-
ског споразума, 
да је апсолутни 

п р и о р и т е т 
о ч у в а њ е 
мира и ста-
билности. 
Србија по-
штује спо-

разуме које 
је потписа-
ла, јер су га-

ран- ција поштовања у 
међународној заједници и 
гаранција за сигурност наро-
да у Србији и Српској. Доста 
помажемо, чинимо све што 
можемо, а моја молба пред-
седнику Додику и Србима у 
РС је да воде рачуна и о инте-
ресима дејтонске БиХ. Додик 
је изнео много података како 
се овај споразум крши, што 
ћемо додатно анализирати“, 
истакао је председник Ву-
чић, и најавио прослављање 
заједничког празника - Дана 
српског јединства, слободе и 
националне заставе, 15. сеп-
тембра, на дан када је про-
бијен Солунски фронт.

Српски члан Председни-
штва БиХ Милорад Додик 

рекао је да је делегација Ре-
публике Српске веома задо-
вољна разговорима и захвал-
на на подршци председника 
Вучића и његовог тима.

„Интерес јавности везан је 
за оно што смо раније рекли 
и доставили председнику Ву-
чићу. Желео сам да га упоз-
нам са стањем ствари у вези 
са спровођењем Дејтонског 
споразума. Наша политика 
је мир, који треба да оси-
гура стабилност у региону. 
Муслиманско руководство 
у Сарајеву остаје при томе 
да се деградира српско ста-
новништво у БиХ. Увек ме 
изненаде њихове претње 
ратом. У Федерацији БиХ 
постоји шест фабрика на-
менске индустрије које раде 
несметано, уз помоћ државе, 
и оружје се извози, али и да 
се, према речима највиших 
званичника БиХ, производи 
за „не дај Боже“. А њихово 
„не дај Боже“ је Републи-
ка Српска и њено девасти-
рање. Не тражимо ништа, 
осим да се спроводе Устав 
БиХ и Дејтонски споразум. 
Захвални смо што смо до-
шли до тога да се успостави 
Дејтонски споразум, али нис-
мо захвални што се он стално 
крши“, рекао је Додик.

Како је рекао, неко са стра-
не намеће питање да ли ће се 
питање РС поменути у раз-
говорима у Вашингтону на 
које иде председник Србије. 
Иначе, документ који је РС 
припремила, како је навео, 
биће послат и у Загреб, јер су 
и Хрвати незадовољни у БиХ.

„Обавестићемо и друге 
земље, морамо да инсисти-
рамо на дијалогу, на очувању 
наше позиције и мира по сва-
ку цену“, рекао је Додик и 
навео да РС подржава поли-
тику Србије о питању Косова 
и Метохије, чију једнострано 
проглашену независност БиХ 
неће признати, упркос снаж-
ним притисцима и захтевима 
за промену таквог става. Ис-
такао је да је Резолуција 1244 
међународни акт, као што је 
и Дејтонски споразум, у ок-
виру којег је Устав БиХ.

бе
о

гр
а

д

дан српског ЈединстВа, слободе 
и националне застаВе

Председник Вучић оБилАзи део ЈединиЦА ВоЈске срБиЈе
оБилАзАк БеогрАдА нА Води: АнА БрнАБић, иВиЦА дАчић, рАдоВАн ВишкоВић, 

ЖељкА ЦВиЈАноВић, АлексАндАр Вучић и милорАд додик
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Председник Републике 
Србије Александар Ву-
чић и Његова светост 

патријарх српски господин 
Иринеј обишли су радове на 
унутрашњем уређењу Храма 
Светог Саве, чији завршетак 
се очекује у октобру, када ће 
Храм бити отворен у оквиру 
великог јубилеја - 800 годи-
на аутокефалности Српске 
православне цркве.

Председник Вучић пору-
чио je да је поносан на то што 
је држава преузела највећи 

терет за завршетак изградње 
Храма Светог Саве, као и да 
је у претходне три године 
уложено више него у прет-
ходних 60 година.

„Сва наша дела остају за 
наредне генерације и овај 
ће период бити упамћен не 
само по великом улагању у 
путеве, пруге и друге ин-
фраструктурне објекте, већ 
и по завршетку најважнијег 
верског и културног обје-
кта. Ово ће бити нова Све-
та Софија. Немамо више 

цркву Свету Софију, 
али имамо Храм Све-
тог Саве“, навео је 
председник Вучић и 
додао да Храм има 
највећи мозаик у це-
лом свету, од ломље-
ног стакла, на коме 
су радили највећи 
српски и руски 
мајстори.

„Храм Светог 
Саве је један од три 
највећа у православ-
ном свету. Више од 
100 година се бори-
мо да урадимо наш 
Храм. Велика ствар 
за све људе који по-
штују и себе и своју 
историју, али и своју 
будућност. За само 
два месеца радови ће 
бити готови и моћи 
ћемо да видимо Храм 
у његовој фантастич-
ној лепоти. Постаће 
један од највећих 
и најважнијих мес-
та окупљања наших 
људи, али и свих који 
долазе у Србију да 
виде нешто величан-

Владимир пУтин 
У октобрУ 
У београдУ

председник Вучић истакао је да 
очекује да ће руски председник 
Владимир путин присуствовати 
отварању храма светог саве у ок-
тобру, уколико епидемиолошка 
ситуација буде повољна.

„У октобру обележавају се дани 
заједничке победе у другом свет-
ском рату. очекујемо, ако буде све 
у реду са борбом против корона-
вируса, а на добром смо путу, да 
и руски председник Владимир пу-
тин буде овде приликом отварања 
храма. српски народ ће са великом 
радошћу дочекати отварање хра-
ма на Врачару. хвала руским прија-
тељима и партнерима на подршци 
и помоћи на уређењу храма. хва-
ла што вам ништа није било тешко 
и хвала што волите србију, чини 
ми се, одмах после русије. ми ваш 
труд и рад никада нећемо забора-
вити“, поручио је председник Ву-
чић руским партнерима.

држаВа У храм Уложила 
43 милиона еВра

обилазак радоВа на УнУтрашњем УређењУ храма сВетог саВе на ВрачарУ

храм сВетог саВе биће ноВа сВета софиЈа

специјални тим за заштиту 
српске духовне баштине

Влада Србије и Срп-
ска православна 

црква формираће Спе-
цијални тим за заштиту 
српске духовне башти-
не на Косову и Мето-
хији, у Црној Гори и Хр-
ватској. Идеја о фор-
мирању таквог тима 
покренута је након што 
је Приштина дозволила извођење 
путарских радова у непосредној 
близини заштићене зоне манасти-
ра Високи Дечани.

Генерални секретар председни-
ка Републике Никола Селаковић 
каже да ће у тиму, поред пред-
ставника цркве, бити представни-
ци струке, историчари, историча-
ри уметности и сви који могу да 
допринесу својим радом. Задатак 
тима биће рад на заштити култур-
не, историјске и духовне баштине, 

свега онога што народ 
зове светињама, тамо 
где су угрожене физич-
ки, правно, по питању 
идентитета, оригинал-
ности, настанка и по-
рекла.

„Биће прилике за ан-
гажовање одређених 

личности и стручњака 
по позиву, јер није свака светиња 
иста. То поље је толико широко, а 
држава, у претходним временима, 
није поклањала довољну пажњу 
овим питањима. Требало би алар-
мирати стручну и политичку јав-
ност тамо где су споменици српс-
ке културне баштине угрожени. 
Ако шеф државе једну тему поста-
ви тако високо и да јој такав зна-
чај, онда је то императив за рад 
свих државних органа“, рекао је 
генерални секретар председника.

ствено. Људи који сањају 
велике снове имају шансу 
да велике ствари остваре“, 
рекао је председник Вучић 
и захвалио се руским умет-
ницима који раде на украша-
вању куполе, руском акаде-
мику Николају Мухину, који 
је главни аутор и творац 
мозаика, али и председнику 
Руске Федерације Владими-
ру Путину, као и компанији 
„Гаспром“ на донацији од 
10,5 милиона евра.

Његова светост патријарх 
српски господин Иринеј 
рекао је да ће Храм Светог 
Саве бити величанствена 
светиња на понос српском 

народу и целом хришћан-
ском свету. Изразио је зах-
валност свима који су при-
ложили средства за Храм, 
али и држави Србији која 
је схватила смисао и значај 
Светог Саве за нашу исто-
рију и смисао Храма који се 
подиже управо на месту где 
су спаљене његове мошти.

„Колико је Стефан Немања 
допринео стварању државе, 
ништа мање није Свети Сава 
учинио. Немања је ширио 
границе, али је Сава дао дух 
и живот нашој црвки. То се 
осећа кроз историју, а осећа 
се и данас“, рекао је српски 
патријарх.

мозаик од ломљеног стакла, 
300 полиЈелеЈа

председник Вучић рекао 
је да је држава, у претходне 
три и по године, у изградњу 
храма светог саве уложи-
ла 43 милиона евра, што је 
највише у претходних 50 
година.

„поносан сам на то што 
смо, као држава, могли нај-
више да помогнемо. то је 
народ дао, јер је држава 
била ефикасна, десетос-
труко снажнија него што 
је била 2012, 2005, 2000, 
1985. године и било кад у 

својој прошлости од 1945. 
на овамо. Више од 100 го-
дина боримо се да урадимо 
наш храм. сви су већ ми-
слили да је то бацање нов-
ца у бунар, али свуда где 
срби живе, сав православни 
хришћански свет, видеће 
да ће храм бити завршен 
пре краја октобра. постаће 
један од највећих и најваж-
нијих места окупљања на-
шег народа, али и свих који 
долазе у београд“, рекао је 
председник Вучић.

мозаик од стакла и ка-
мена учиниће куполу хра-
ма светог саве највећом у 
православним храмовима, а 
само још један храм, пећка 
патријаршија, има приказ 
Вазнесења у куполи. посеб-
но је занимљиво што ће мо-
заик од ломљеног стакла, уз 
посебну светлост, стварати 
утисак да се ликови светаца 

покрећу. олтарски иконос-
тас биће израђен у камену 
(карара мермер) са прика-
зима у мозаику, а ради се 
и 300 полијелеја (лустера) 
за храм, од којих је највећи 
централни полијелеј, преч-
ника 20 метара и тежине 
скоро 14 тона, у бронзи, са 
уграђеним иконама на др-
вету.

ПАТриЈАрх срПски госПодин иринеЈ и Председник срБиЈе АлексАндАр Вучић

селАкоВић



14  |  СНС ИНФОРМАТОР 64/2018

У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
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1. УБ

Почела изградња аква-Парка

У претходних месец дана, асфалтирани 
су путеви у Паљувима, Бргулама, Шарба-
нама, Радљеву, Стубленици и Совљаку. На 
подручју трафостанице Мургаш 6 рекон-
струисана је нисконапонска мрежа у дужи-
ни 1.850 метара и постављено је 40 бетон-
ских стубова. Радови су започети на још два 
трафо подручја. Почела је изградња аква-
парка на проширеном комплексу Градских 
базена за 3.000 посетилаца. Комплекс ће 
имати три базена са ефектима и воденим 
атракцијама, десет тобогана и систем за 
догревање воде.

3. ЛЕБАНЕ
Подела 
„СНС иНформатора”

Омладина ОО делила је „СНС Инфор-
матор“ и разговарала са суграђанима. 
Грађанима је представљен план за даљи 
развој Општине, саслушана су мишљења 
и потребе. Мештани села Бошњаце доби-
ли су дугоочекивани асфалт.

4. ЛЕСКОВАц

ХумаНитарНе акције
У бројним хуманитарним акцијама 

учествовали су активисти МО Вељко 
Влаховић 1 и 2, Милентије Поповић 
1 и 2, Моше Пијаде 1, Сува река, Раде 
Жунић, Прва јужноморавска бригада, 
Дубочица 1 и 3, Центар 2, Печењевце, 
Бобиште, као чланице Савета за здрав-
ство и Форума жена. Активисти МО 
Моше Пијаде 1 уредили су простор око 
дечијег игралишта и из личних средста-

ва асфалтирали стазе око игралишта. 
Чланови Уније младих делили су „СНС 
Информатор“ и заштитне маске су-
грађанима. Улица Бранка Радичевића 
и Рударска добиле су нови коловоз и 
нову водоводну мрежу, а наставило се 
и са уградњом гребаног асфалта. КК 
„Академија Лесковац“ изборио се за 
пласман у виши ранг, а ФК „Дубочица“ 
пласирао се у прву лигу Србије.

7. РЕКОВАц

ШаХ и играоНица 
у Парку
Чланови Омладине ОО офарбали су 

шах у парку, а завршена је и дечија иг-
раоница, која је део мера популационе 
политике које спроводе Општина и Ми-
нистарство за популациону политику.

2. БАчКИ ПЕтРОВАц

ПреСељење Старе кудељаре
Уручене су на-

граде најбољим ђа-
цима и вуковцима 
основних школа и 
гимназије. Председ-
ник Општине Срђан 
Симић обишао је 
радове на рехаби-
литацији пута Глож-
ан-Бачки Петровац. 
Започети су радови 
на пресељењу и кон-
зервацији „мњача“, 
историјског објекта 
из 19. века за пре-
раду кудеље, који је 
једини такве врсте 
у овом делу Европе. 
Планирани радови 
обухватају демон-
тажу и монтажу 
на новој локацији 
- двориште најста-
рије куће у Бачком 
Петровцу.

5. ШАБАц
аСфалтирање у јелеНчи

Грађани Јеленче обратили су се Влади 
Републике Србије са молбом за помоћ и 
изградњу две улице које воде до старог 
и новог гробља у Јеленчи. Улице су врло 
брзо изграђене средствима из републич-
ког буџета.

6. НОВИ ПАЗАР
аСфалтирање улица
Асфалтирана је мини обилазница која 

спаја насеље Варево са Улицом Иве Ан-
дрића. У насељу Хаџет асфалтирана су два 
крака Санџачке улице, а асфалт је добила и 
Прибојска улица, насеље Мур. У насељу Је-
ремише, у Крагујевачкој и Митровачкој ули-
ци, реконструисана је водоводна мрежа и 
замењене су азбестне цеви. У насељу Ћере-
миџиница, асфалтиран је крак Улице Нурије 
Поздерца.



СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА
18 |  СНС ИНФОРМАТОР 87/2020 СНС ИНФОРМАТОР 87/2020  |  19

9. НОВА ВАРОШ
СубвеНције за 
ПољоПривреду

Општина је расписала конкурс 
за расподелу седам милиона ди-
нара субвенција из аграрног буџе-
та за ову годину. Укупно 53 Ново-
варошана са евиденције тржишта 
рада, у наредна четири месеца, 
биће радно ангажовани на посло-
вима у осам јавних предузећа и 
установа.

10. КНИћ
Пут кроз вучковицу

На Гружанском језеру изве-
дена је обука тимова Сектора за 
ванредне ситуације за спасавање 
и рад на води. Сви основци и 
средњошколци имаће бесплатан 
превоз и у наредној школској го-
дини. Асфалтиране су деонице 
од пута Суморовац-Борач према 
центру села Вучковица. До сада 
је комплетно уређено више од че-
тири километра главног пута кроз 

Вучковицу, а циљ је да се асфалти-
ра свих 7,5 километара.

12. МАЛИ ЗВОРНИК
Ново СаНитетСко 
возило

Поставља се штедљиво ЛЕД 
осветљење у свим насељима. Дом 

здравља добио је ново санитетско 
возило и аутоматски биохемијски 
анализатор, а набавка је финан-
сирана средствима општинског 
буџета и из донација локалних 
привредника.

14. АРАНђЕЛОВАц
бројНа градилиШта

У току је комплетна рекон-
струкција Опште болнице, из-
градња трафо-станице „Аранђе-
ловац 2“, обнова хотела „Шума-
дија“ и Ловачког дома на Букуљи, 
где је урађен и паркинг простор. 
Асфалтирање улица спроводи се 
у свим месним заједницама. Про-
ширен је коловоз на раскрсници 
Улице кнеза Михаила и Јадранске, 
где ће бити постављен семафор. 
Семафори ће бити постављени на 
још две локације у граду. Обеле-
жен је празник Светог архангела 
Гаврила и Дан града Аранђе-
ловца. Опредељена су средства 
за куповину рачунарске опреме 
за све градске и сеоске школе. 

Основној школи „Први српски ус-
танак“ донирани су голови, рек-
визити и опрема за фудбал.

17. ДИМИтРОВгРАД
уређење СмиловСкиХ 
језера

У атару села Борово почела је 
санација више од 20 километа-
ра локалних и махалских путева 
у рејону Бурела. Спортско-ту-
ристички центар „Цариброд“ 
почео је радове на уређењу Сми-
ловских језера. После 20 година, 
санира се црква у селу Лукавица.

18. ОџАцИ
улагање у луку богојево

Капацитет Луке Богојево тре-
бало би да буде повећан, а у 
плану је и градња логистичког 
центра, терминала, бункер стани-
це и железничког индустријског 
колосека. Министарство правде 
од средстава од опортунитета 
доделило је школи у Каравуко-
ву средства за замену азбестних 
плоча на крову фискултурне сале. 
Упућен је позив послодавцима да 
се пријаве за програм обука које 
доприносе јачању капацитета и 
способности Рома и Ромкиња. ЈП 
„Воде Војводине“ поставило је 
17 дрвених платформи за пецање 
на каналу у Српском Милетићу. 
Министар Зоран Ђорђевић оби-
шао је погон канадске фабрике 
„Магна ситинг“, а отворен је и по-
гон за прављење чарапа „Бејзик 
инвест“. Западнобачки округ, у 
новом сазиву републичког пар-
ламента, представљаће Мирослав 
Кондић, а у покрајинском парла-
менту Снежана Седлар и Латинка 
Ваиљковић.

20. КњАжЕВАц
иСторијСки резултат 
СНС-а 

На локалним изборима, лис-
та „Александар Вучић - За нашу 
децу“, коју је предводио Милан 
Ђокић, освојила је 72,89 одсто 
гласова бирача, и у новом сази-
ву СО, од 40 одборничких места, 
имаће 32 одборника. Убедљиво 
највише гласова и на парламен-
тарним изборима Књажевчани 
дали су листи „Александар Вучић 
- За нашу децу“ - 69,99 одсто.

21. ВРБАС
СавремеНа раСвета

Замењено је јавно осветљење 
савременим ЛЕД светиљкама, кроз 
модел јавно-приватног партнер-
ства. Завршава се уређење ста-
диона ОФК Врбас, који спроводе 
Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину и Општина. Активи-
сти МО Равно Село уредили су 

парк у центру села и префарбали 
мобилијар и клупе. Материјал је 
купљен личним донацијама чла-
нова странке.

23. ЛАПОВО
СаНација ударНиХ руПа

Саниране су ударне рупе у ули-
цама Хајдук Вељкова и Војводе 
Живојина Мишића. Запослени у 
општинској управи и комуналном 
предузећу учествују у решавању 
комуналних проблема грађана. 
У плану је пројекат који ће обух-
ватити комплетно решавање 
проблема путева на територији 
Општине.

24. БЕчЕЈ
обНова моСта На Старој 
тиСи

У Милешеву је изграђен обје-
кат постројења за дезинфекцију 
пијаће воде. Након више годи-
на, комплетно је реконструисан 

дотрајали мост на Старој Тиси, 
код Бисерног острва у Бачком Гра-
дишту. У току је реконструкција 
два тоалета у Установи за спорт-
ску и културну активност омлади-
не „Ђорђе Предин Баџа“. Започето 
је опремање геотермалне бушоти-
не крај Тисе.

25. СУБОтИцА
кључ балкаНа

Граду Суботици је, на годишњи-
цу отварања Српског културног 
центра „Коло“ у Морахалому 
- граду партнеру у заједничком 
пројекту, у знак признања за раз-
вој, виртуелно предат „Кључ Бал-
кана“. Градски штаб за ванредне 
ситуације, на челу са командан-
том Богданом Лабаном, редов-
но је апеловао на грађане да се 
придржавају мера заштите од 
корона вируса. Градоначелник Ла-
бан и министар Зоран Ђорђевић 
обишли су Геронтолошки центар 
и уверили се да су сви заражени 

адекватно збринути и да је зауста-
вљено ширење заразе.

26. НЕгОтИН
уређење атарСкиХ 
Путева

У току су радови на тампони-
рању локалних неасфалтираних 
путева, улица и атарских путева. 
Радови у Поповици, Јабуковцу, 
Кобишници, Сиколу, Карбулову, 
Трњану, Душановцу, Ковилову, 
Браћевцу, Радујевцу, Милошеву 
и другим селима олакшаће оба-
вљање пољских радова пољопри-
вредницима. Локална самоуправа 
је издвојила средства за уклањање-
отпада са дивљих депонија.

27. БОгАтИћ
Подела заШтитНиХ 
маСки

Чланови ОО делили су заштит-
не маске и рукавице суграђанима. 
Наши чланови посетили су неко-

8. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

модерНо игралиШте

Изграђено је најмодерније игралиште 
„Химко“ код ОШ „Херој Иван Мукер“, што је 

наишло на изузетно позитивне реакције су-
грађана.

15. СОКОБАњА
ПодрШка грађаНа

Транспарентност Србија сврс-
тала је Сокобању на осмо место, 
од 145 општина, што је најбољи 
резултат Сокобање од када се 
мери транспарентност. Одржане 
су треће Спортске игре младих. 
Председник ОО Владимир Мило-
вановић каже да је резултат ли-
сте „Александар Вучић - За нашу 
децу” показатељ да се, у претхо-
дне четири године, у Сокобањи 
радило квалитетно и да су грађа-
ни то знали да награде.

16. жАБАРИ
Пут у витежеву

Почиње изградња прве 
фазе саобраћајнице у Вите-
жеву, пута до тврђаве и ви-
диковца. Пројекат је настао 
на основу уговора између Ми-
нистарства привреде, Општи-
не и ПЗП Пожаревац.

19. НОВИ САД

јаПаНСка комПаНија заиНтереСоваНа за улагање

11. МЕДВЕђА

уређење 
Путева
У јулу месецу 

урађена су два путна 
правца, док се при-
према асфалтирање 
још 12 путних пра-
ваца у селима наше 
Општине. Поред тога, 
наши активисти ре-
довно деле „СНС Ин-
форматор“ и разгова-
рају са грађанима.

Канцеларија за младе почела 
је са прикупљањем хуманитарне 
помоћи за пацијенте у ковид бол-
ницама и за медицинско особље 
Здравственог центра Врање. По-

ред тога, волонтери Канцеларије 
за младе и Уније младих ГО на 
располагању су Здравственом 
центру за помоћ током трајања 
ванредне ситуације.

22. ВРАњЕ

Помоћ за ковид болНице
28. СМЕДЕРЕВО

радови у боСе цветић
ЈКП „Водовод“ 

изводи радове на 
изградњи водо-
водне и канали-
зационе мреже у 
Улици Босе Цве-
тић, чиме ће бити 
решен проблем 
п р и к љ у ч е њ а 
стамбених обје-
ката у овој улици.

13. РАчА
обНова зграде 
вртића

Уређено је око 10 киломе-
тара водотокова другог реда, 
а радове је финансирала Кан-
целарија за управљање јав-
ним улагањима. Почиње ре-
конструкција пута у засеоку 
Цукићи у Великом Крчмару 
и дела пута у Ђурђеву. Сани-
ране су ударне рупе, рекон-
струише се Улица Павла Цу-
кића, као и објекат ПУ „Наша 
радост“.

АкТиВисТи оо нА шТАнду

милош ВучеВић и зорАнА михАЈлоВић

Представници једне од 
највећих јапанских компа-
нија посетили су Нови Сад 
и ускоро ћемо имати добре 
вести за наш град. Градо-
начелник Милош Вучевић, 
заједно са министарком Зо-
раном Михајловић, обишао 
је рехабилитоване деонице 
ауто-пута Београд-Суботи-
ца. Градоначелник је оби-
шао и завршетак радова на 
уређењу Трга Коменског. 
Приводи се крају рекон-
струкција и санација вр-
тића „Плави зец“, а заврше-
так се очекује до почетка 
школске године.
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лико домаћинстава и уручили им 
пакете са намирницама и сред-
ствима за личну хигијену.

32. СРЕМСКИ 
КАРЛОВцИ
брзиНСки диСПлеји

Постављена су четири брзин-
ска дисплеја на најугроженијим 
местима где се не поштује огра-
ничење брзине кроз насељено 
место. Део средстава обезбедио 
је Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и са-
обраћај, а остатак Општина, од 
наплаћених казни од прекршаја у 
саобраћају.

33. ОСЕчИНА
миНи тоПлаНа 
На биомаСу

Током јула, свакодневно су 
поправљани путеви и прошире-
на је водоводна мрежа. Приводе 
се крају радови на мини топла-
ни на биомасу, што ће олакшати 
грејање јавних установа са могућ-
ношћу проширења и на приватне 
објекте.

34. СЕчАњ
Помоћ у заПоШљавању

Запошљавање младих, особа 
са инвалидитетом и особа из ка-
тегорије теже запошљивих наста-
вљено је потписивањем уговора 
о стручној пракси између Библи-
отеке „Јован Дучић“ и корисни-
ка стручне праксе Вање Шару из 
Сутјеске. Уређује се део атарског 
пута, од гробља до насипа у Јаши 
Томићу. Четири корисника добила 
су субвенције локалне самоуправе 
за самозапошљавање (отварање 
кројачке радње, угоститељског 
локала, аутомеханичарске радио-
нице и пиљаре).

35. МАЛО цРНИћЕ
уређење атарСкиХ 
Путева

Након проласка комбинованог 
возила ЈКП, које је секло растиње 
поред атарских путева, активисти 
ОО су рашчистили грање које је 
падало на коловоз, како би маши-
не у јеку пољопривредних радова 
могле несметано да се крећу путе-
вима.

36. СРЕМСКА 
МИтРОВИцА
обНова мачваНСког
кеја

Откривена је спомен-плоча уг-
ледном грађанину Сремске Мит-
ровице Јеврему Видићу, који је 
страдао у логору Јадовно 1941. 
године. Завршава се реконструк-
ција Мачванског кеја у Мачванској 
Митровици. У току су радови на 
кружној раскрсници у улицама 

Милоша Обилића и др Душана 
Поповића. Почела је изградња 
дистрибутивног водоводног сис-
тема за Дивош. Постављен је екс-
понат гусарског брода на градској 
плажи. Настављена је дезинфек-
ција улаза зграда натријум хипо-
хлоритом. Организовано је са-
купљање пестицидног амбалаж-
ног отпада у Лаћарку и Сремској 
Митровици.

37. КИКИНДА
возило за Службу 
кућНог лечења

Град Кикинда је Служби кућног 
лечења, палијативног збриња-
вања и патронаже донирао два 
аутомобила марке „дачија сан-
деро“. Почела је замена фасаде 
и столарије на делу објекта ОШ 
„Јован Поповић“ у којем се нала-
зе библиотека, кухиња, дневни 
боравак и трпезарија. Због епи-
димиолошке ситуације, локална 
самоуправа спроводи дезинфек-
цију јавних простора у граду и 
свим селима.

39. КОВАчИцА
Шиваћа маШиНа 
за удружење жеНа

Активисти МО Падина подр-
жали су акцију даривања шиваће 
машине Удружењу жена. У току 
су радови на припреми за асфал-
тирање Улице Фридриха Енгелса у 
Дебељачи.

40. тИтЕЛ
радови у алекСаНдра 
тиШме

Асфалтирана је Улица Алексан-
дра Тишме, после скоро две деце-
није. Пут који је раније постојао је 
био изузетно узан и пун пукотина 
и оштећења, што је стварало вели-
ке проблеме житељима. Проблем 
је решен пресвлачењем новим 

слојем асфалта и проширењем. У 
плану је и прикључење на градску 
канализациону мрежу, гасифика-
ција и изградња бициклистичке 
стазе.

42. ЛАЈКОВАц
обНова Школе у бајевцу

У току је реконструкција шко-
ле у Бајевцу и асфалтирање 
Улице краља Милутина. У Град-
ској кући одржан је састанак са 
извођачем радова на изградњи 
брзе саобраћајнице од Лајковца 
до Иверка, поводом изградње 
обилазнице око Лајковца, која 
ће бити основ за изградњу Ин-
дустријске зоне 2. Организације 
НАЛЕД и ГИЗ уручиле су Општи-
ни заштитну опрему и средства за 
дезинфекцију.

43. тРСтЕНИК
реформа Пореза 
На имовиНу

Настављени су радови на пут-
ној инфраструктури и трајаће до 
краја грађевинске сезоне. Такође, 
нашој Општини, поред Ужица, 
одобрен је пројекат по швајцар-
ском програму „Реформа пореза 
на имовину“, за који је председник 
Општине Александар Ћирић ре-
као да ће омогућити грађанима да 
активније учествују у доношењу 
одлука.

44. БАчКА ПАЛАНКА
грађевиНСки материјал 
за избегле

Председник Општине Бра-
нислав Шушница потписао је 
уговоре о додели грађевинског 
материјала избеглим и расеље-

ним лицима. У сарадњи са Цр-
веним крстом, подељено је 150 
прехрамбених пакета социјално 
угроженим породицама. Уређен 
је центар насеља Деспотово и 
Пивнице и реконструисано је де-
чије игралиште у центру града. 
Уз све мере предострожности, 

повереник ОО разговарао је са 
суграђанима.

47. БЕЛА ПАЛАНКА
Нови аСфалт

Асфалтиран је пут Црвена 
река-Глоговац, који је оштећен 
током изградње источног кра-
ка Коридора 10. Реконструкцију 
пута извршила је грчка фирма 
„Актор“, на основу уговора са 
Општином. Завршено је уређење 
мини-голф терена на Еколошко-
рекреативном центру „Бањица“, 
што ће обогатити туристичку 
понуду.

48. ВРњАчКА БАњА
НаСтавак 
рекоНСтрукције 
ШеталиШта

Настављена је реконструкција 
шеталишта, након две године, од 
када је у част прославе 150 годи-
на организованог бављења тури-
змом, реконструисана централна 
бањска улица - Променада. Сада 
је на реду реконструкција дела 
поред Врњачке реке, од моста 
љубави до термоминералног 
купатила. Замениће се 2.700 
квадрата коцки и уредити шета-
лишни део. Радови се финанси-
рају средствима Општине и Ми-
нистарства привреде.

46. КРУШЕВАц

СрПСка тробојка На багдали

На Костурници је, симболично на Видовдан, свечано, у при-
суству бројних званица, откривен и освећен споменик Деспоту 
Стефану Лазаревићу. Такође, на Багдали постављен је јарбол са 
српском тробојком, који стоји на постаменту у виду грба Србије, 
висок 23 метра. У присуству бројних званица, знак за свечано по-
дизање заставе дао је бивши градоначелник, а садашњи директор 
Безбедносно-информативне агенције, Братислав Гашић. У ГО одр-
жана је друга овогодишња акција добровољног давања крви.

41. ОПОВО

уређење СПортСког тереНа 
у СефкериНу

По одлуци Општинског 
штаба за ванредне ситуације, 
дезинфикују се јавне повр-
шине и простори испред јав-
них установа у сва четири 
насељена места. Спроведене 
су акције сузбијања крпеља 
и комараца, подељен је лар-
вицид свим домаћинствима 
и извршена је ванредна ана-
лиза квалитета воде Тамиша. 

У току је наставак изградње 
пута Опово-Дебељача, чиме 
ће бити асфалтирано укупно 
10,2 километара саобраћај-
нице. У Сефкерину је уређен 
терен за мали фудбал, кошар-
ку и рукомет, као и централни 
део парка где су постављени 
нови лед рефлектори. Акција 
поделе пакета за бебе спрове-
дена је и овог месеца.
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29. КОВИН

возило за цеНтар 
за СоцијалНи рад

30. ПЕтРОВАц НА МЛАВИ

музејСка ПоСтавка

31. СУРДУЛИцА 

разговор Са 
СуграђаНима

45. ЗРЕњАНИН

рекоНСтрукција улица

У току је асфалтирање оби-
лазнице око Зрењанина, из-
градња моста преко Бегеја и 
припрема изградње кружне 
раскрснице на Темишварском 
друму. „Током пролећа и поче-
тком лета, упркос ванредном 
стању и смањеном буџету, успе-
ли смо да реконструишемо већи 
број улица у граду и насељеним 
местима, и уградимо више од 8,5 
километара асфалта“, рекао је 

градоначелник Чедомир Јањић, 
приликом посете Багљашу, где 
се реконструише тротоар на Бу-
левару Вељка Влаховића. Зрења-
нину су опредељена бесповрат-
на средства из буџета АП Војво-
дине за израду техничке доку-
ментације за нове саобраћајнице 
у радној зони „Југоисток“. За-
вршава се обнова капеле храма 
Светог Архангела Гаврила на 
Граднуличком гробљу.

Уручене су награде најус-
пешнијим ђацима у школској 
2019/20. години. Министар-
ство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 
донирало је путничко возило 

за Дневни боравак за децу 
са сметњама у развоју Цен-
тра за социјални рад, чиме је 
испуњено обећање дато при-
ликом посете Ђорђевића Ко-
вину.

Поводом 20 година постојања Завичајног музеја, отворена је 
стална поставка музеја на тему археолошког локалитета Белово-
де. Поставку су отворили Душко Нединић и директорка Музеја 
Жаклина Перић.

Активисти Уније мла-
дих делили су „СНС Ин-
форматор“ и разговарали 
са суграђанима, у град-
ским и сеоским средина-
ма, уз предочавање хао-
тичног стања у којем се 
налази локална админи-
страција.

38. ВЛАДИМИРцИ
Помоћ 
угрожеНим 
Породицама

Активисти ОО држе штан-
дове, грађанима деле „СНС 
Информатор“ и редовно пру-
жају помоћ социјално угро-
женим породицама. Наши 
чланови офарбали су заштит-
ну ограду на мосту у МЗ Риђа-
ке, голове на терену школе 
у Владимирцима и очисти-
ли дивљу депонију. Испред 
зграде Општине постављен је 
дезинфекциони тунел у циљу 
сузбијања ширења корона ви-
руса. Пресвучен је асфалт на 
две деонице пута. Дигитали-
зован је ренген апарат у Дому 
здравља, који није радио 15 
година.

ПоделА „снс инФормАТорА“

БрАТислАВ гАшић нА сВечАносТи

осВеЖен ЦенТАр сеФкеринА
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Председник Извршног 
одбора СНС Дарко 
Глишић одржао је 

конференцију за медије у 
суботу увече, 5. септембра, 
након обрађених 26 од 27 
бирачких места на поно-
вљеним локалним изборима 
у Шапцу и објавио да је СНС 
освојила 51 одсто гласова и 
да неће имати мање од 37 
мандата.

Још једну велику победу 
СНС посветио је председни-
ку Србије и СНС Александру 
Вучићу и истакао да је поно-
сан на политику коју води 
председник Вучић, који се 
бори као лав да од немогућег 
направи могуће.

„Србија ће бити модерна 
европска земља. Србија ће 
напредовати, као и што ће 
Шабац од вечерас напредо-
вати. Ову победу посвећујем 
нашем председнику, знам да 
ће му бар за тренутак олак-
шати муке и борбу коју је 
имао у Вашингтону и коју 
ће имати у Бриселу, као по-
клон за све што је урадио за 
земљу“, рекао је Глишић.

Додао је да очекује да ГИК 
поништи изборе, али истиче 
да је изборна воља сада још 
очигледнија него што је била 
у јуну.

„Шабац није пао као што 
је то оценила европарла-
ментарка Тања Фајон, јер 
не може да падне ниже од 
онога на којим гранама је 

био. Шабац је од вечерас 
ослобођен тираније. Поз-
дрављам Тању Фајон, која 
жели да сачува огољену 
диктатуру, и верујем да ће 
јој изборни резултат ноћи 
учинити бесаним, али СНС 
тек планира да побеђује. 
Неће народ у Шапцу више 
ни Зеленовића, ни Душана 
Петровића“, рекао је Гли-
шић, и захвалио се свим 
члановима СНС који су 
трпели различите притис-
ке и понижења, а остали 
достојанствени.

Навео је да је листа Не-
бојше Зеленовића „Шабац 
је наш“ освојила 27 одсто 
гласова бирача, као и да ће 
после бројања гласова на још 
једном бирачком месту бити 
познато да ли ће и „Метла“ 
прећи цензус.

„Како год, листа СНС 
не може да има мање од 
37 мандата ни у једној ва-
ријанти“, рекао је Глишић 
новинарима испред се-
дишта СНС у Шапцу и оце-
нио да су изборни услови 
били најгори од почетка 
парламентаризма: члано-
вима бирачких одбора из 
редова СНС није било до-
звољено да равноправно 
учествују у изборном про-
цесу, били су шиканирани 
и понижавани, а било је 
покушаја и да им сипају у 
пиће средства за успављи-
вање.

поноВљени локални избори У шапцУ

победа У шапцУ 
ВУчићУ на поклон

снс

51% и 37 
мандата

с р б и Ј а  п о с л е  л о к а л н и х  и з б о р а

Више жена на челУ локалних самоУпраВа
После локалних избора, одр-

жаних 21. јуна, конституисане 
су локалне власти у скоро свим 
јединицама локалне самоуправе у 
Србији (до закључења овог броја 
градоначелнике немају само Нови 
Сад, Сремска Митровца и Шабац, 
а председника општине -  Нови Бе-
оград). Поред једног броја људи 
који су и до сада успешно били 
на челу општина и градова, сада 
су прилику да се искажу добили 
и нови, образовани и у највећем 
броју случајева млади људи, међу 
којима је и велики број жена.

Тако су, први пут у историји 
градоначелнице добили Ниш 
и Ужице – Драгану Сотировски 
и Јелену Раковић Радивојевић, 
поред градоначелница Круше-
вца и Вршца, Јасмине Палуро-
вић и Драгане Митровић, које 
ове функције обављају у дру-
гом мандату. Такође, ови избо-

ри донели су нам и велики број 
председница општина – од Трго-
вишта до Алибунара, од Бабуш-
нице до Бајине Баште.

Посебно је интересантна си-
туација у Расинском округу где 
жене доминирају и руководе у 
пет, од укупно шест јединица 
локалне самоуправе: Јасмина 
Палуровић у Крушевцу, Вален-
тина Милосављевић у Брусу, 
Милена Турк у Трстенику, Ви-
олета Лутовац у Варварину и 
Мирјана Кркић у Ћићевцу.

Промене и освежења, које је 
председник Александар Вучић 
дуго најављивао, десила су се 
у више од 60 одсто локалних 
самоуправа и верује се да ће 
нова енергија и ентузијазам, 
које доносе млади људи, доне-
ти и још боље резултате у раду 
и борби за квалитетнији живот 
грађана.

београд
БАРАЈЕВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 67,62%
Председник Општине: Слобо-

дан Адамовић (СНС)

ВОЖДОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 58,81%
Председник Општине: Ивана 

Томић Илић (СНС - новоизабра-
на)

ВРАЧАР
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,07%
Председник Општине: Милан 

Недељковић (СНС)

ГРОЦКА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 63,64%
Председник Општине: Драган 

Пантелић (СНС – новоизабран)

ЗВЕЗДАРА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 55,18%
Председник Општине: Владан 

Јеремић (СНС – новоизабран)

ЗЕМУН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 60,96%
Председник Општине: Гаврило 

Ковачевић (СНС – новоизабран)

ЛАЗАРЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,74%
Председник Општине: Бојан 

Стевић (СНС – новоизабран)

МЛАДЕНОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 70,08%

Председник Општине: Владан 
Глишић (СНС)

НОВИ БЕОГРАД
Резултат СНС на локалним из-

борима: 42,80%
Председник Општине: (није 

још изабран) 

ОБРЕНОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 68,75%
Председник Општине: Миро-

слав Чучковић (СНС)

ПАЛИЛУЛА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 62,42%
Председник Општине: Алек-

сандар Јовичић (СНС)

РАКОВИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 60,65%
Председник Општине: Милош 

Симић (СНС – новоизабран)

САВСКИ ВЕНАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 56,52%
Председник Општине: Милош 

Видовић (СНС – новоизабран)

СОПОТ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 74,77%
Председник Општине: Живо-

рад Милосављевић (СНС)

СТАРИ ГРАД
Резултат СНС на локалним из-

борима: 45,38%
Председник Општине: Ра-

дослав Марјановић (СНС)

СУРЧИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 69,98%
Председник Општине: Стеван 

Шуша (СНС)

ЧУКАРИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 60,70%
Председник Општине: Срђан 

Коларић (СНС)

сеВернобачки окрУг
СУБОТИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 41,72%
Градоначелник: Стеван Бакић 

(СНС - новоизабран)
БАЧКА ТОПОЛА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 34,66%
Председник Општине: (СВМ)

МАЛИ ИЂОШ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 42,97%
Председник Општине: Марко 

Лазић (СНС)

средњобанатски окрУг
ЗРЕЊАНИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 53,96%
Градоначелник: Симо 
Салапура. (СНС - новоизабран)

ЖИТИШТЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 50,73%
Председник Општине: Митар 

Вучуревић (СНС)

НОВА ЦРЊА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 61,30%
Председник Општине: Влади-

мир Бракус (СНС)

НОВИ БЕЧЕЈ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 60,75%
Председник Општине: Саша 

Максимовић (СНС)

СЕЧАЊ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 50,64%
Председник Општине: Предраг 

Рађеновић (СНС)

сеВернобанатски окрУг
КИКИНДА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 62,56%
Градоначелник: Никола Лукач 

(СНС - новоизабран)

АДА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 54,00%
Председник Општине: Золтан 

Билицки (СНС)

КАЊИЖА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 17,55%
Председник Општине: (СВМ)

НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 54,75%
Председник Општине: 
Радован Уверић (СНС)
СЕНТА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 31,65%
Председник Општине: (СВМ)

ЧОКА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,28%
Председник Општине: Стана 

Ђембер (СНС)

ЈУжнобанатски окрУг
ПАНЧЕВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 61,68%
Градоначелник: Александар 

Стевановић (СНС - новоиз-
абран)

АЛИБУНАР
Резултат СНС на локалним из-

борима: 57,29%
Председник Општине: Зорана 

Братић (СНС - новоизабрана)

БЕЛА ЦРКВА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 58,04%
Председник Општине: Виолета 

Симић (СНС - новоизабрана)

ВРШАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 71,01%
Градоначелник: Драгана Мит-

ровић (СНС)

КОВАЧИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 65,75%
Председник Општине: Јарослав 

Хрубик (СНС - новоизабран)

КОВИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 65,68%
Председник Општине: Сања 

Петровић (СНС)

ОПОВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 72,45%
Председник Општине: Милош 

Марков (СНС - новоизабран)

ПЛАНДИШТЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 63,83%
Председник Општине: Јован Ре-

пац (СНС)

западнобачки окрУг
СОМБОР
Резултат СНС на локалним из-

борима: 56,38%
Градоначелник: Антонио Ратко-

вић (СНС - новоизабран)

АПАТИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 57,95%
Председник Општине: Дубрав-

ка Кораћ (СНС - новоизабрана)

КУЛА
(није било локалних избора)

ОџАЦИ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 65,29%
Председник Општине: Горан Ни-

колић (СНС - новоизабран)

ЈУжнобачки окрУг
НОВИ САД
Резултат СНС на локалним из-

борима: 57,91%
Градоначелник: (није још 

изабран)

БАЧ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 61,38%
Председник Општине: Стева Па-

нић (СНС – новоизабран)

БАЧКА ПАЛАНКА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 52,52%
Председник Општине: Бра-

нислав Шушница (СНС)

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 37,71%
Председник Општине: Јасна 

Шпрох (СНС - новоизабрана)

БЕОЧИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 45,37%
Председник Општине: (СПС)

БЕЧЕЈ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 52,09%
Председник Општине: Драган 

Тошић (СНС)

ВРБАС
Резултат СНС на локалним из-

борима: 59,65%
Председник Општине: Предраг 

Ројевац (СНС - новоизабран)
ЖАБАЉ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 65,76%
Председник Општине: Чедомир 

Божић (СНС)

СРБОБРАН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 53,68%
Председник Општине: Радивој 

Дебељачки (СНС - новоизабран)

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 48,53%
Председник Општине: Алек-

сандар Стојкечић (СНС – новоиз-
абран)

ТЕМЕРИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,22%
Председник Општине: Младен 

Зец (СНС – новоизабран)

ТИТЕЛ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 66,92%
Председник Општине: Драган 

Божић (СНС)

сремски окрУг
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 57,49%
Председник Општине: (није још 

изабран)

ИНЂИЈА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 63,98%
Председник Општине: Влади-

мир Гак (СНС)

ИРИГ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 66,15%
Председник Општине: Тихомир 

Стојаковић (СНС – новоизабран)

ПЕЋИНЦИ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 79,41%
Председник Општине: Синиша 

Ђокић (СНС – новоизабран)

РУМА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 66,74%
Председник Општине: Слађан 

Манчић (СНС)

СТАРА ПАЗОВА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 59,71%
Председник Општине: Ђорђе 

Радиновић (СНС)

ШИД
Резултат СНС на локалним из-

борима: 67,91%
Председник Општине: Зоран Семе-

новић (СНС – новоизабран)

мачВански окрУг
ШАБАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима:
Градоначелник: (Није завр-

дАрко глишић 
ПроглАшАВА 
ПоБеду снс
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шен изборни циклус)

БОГАТИЋ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 50,76%
Председник Општине: Милан 

Дамњановић (СНС – новоиз-
абран)

ВЛАДИМИРЦИ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 64,17%
Председник Општине: Горан За-

рић (СНС – новоизабран)

КОЦЕЉЕВА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 84,40%
Председник Општине: Душан 

Илинчић (СНС)

КРУПАЊ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 66,10%
Председник Општине: Иван Ис-

аиловић (СНС)

ЛОЗНИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 65,58%
Градоначелник: Видоје Петро-

вић (СНС)

ЉУБОВИЈА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 38,59%
Председник Општине: Ми-

лан Јовановић (СНС – новоиз-
абран)

МАЛИ ЗВОРНИК
Резултат СНС на локалним из-

борима: 53,71%
Председник Општине: Зоран 

Јевтић (СНС)

колУбарски окрУг
ВАЉЕВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 52,98%
Председник Општине: Лазар 

Гојковић (СНС – новоизабран)

ЛАЈКОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 63,88%
Председник Општине: Андрија 

Живковић (СНС)

ЉИГ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 47,02%
Председник Општине: Драган 

Лазаревић (СНС)

МИОНИЦА
(нису имали локалне изборе)

ОСЕЧИНА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 55,83%
Председник Општине: Ни-

кола Томић (СНС – новоиз-
абран)

УБ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 82,53%
Председник Општине: Дарко 

Глишић (СНС)

шУмадиЈски окрУг
КРАГУЈЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 45,55%
Градоначелник: Никола Дашић 

(СНС – новоизабран)

АРАНЂЕЛОВАЦ
(нису имали локалне изборе)

БАТОЧИНА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 42,58%
Председник Општине: Здравко 

Младеновић (СНС)

КНИЋ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 69,99%
Председник Општине: Срећко 

Илић (СНС – новоизабран)

ЛАПОВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 62,78%
Председник Општине: Бобан 

Миличић (СНС)

РАЧА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 77,81%
Председник Општине: Ненад 

Савковић (СНС)

ТОПОЛА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 34,54%
Председник Општине: Игор 

Петровић (СНС – новоиз-
абран)

помораВски окрУг
ЈАГОДИНА
Резултат коалиције СНС, ЈС, СПС 

на локалним изборима: 69,84%
Градоначелник: (ЈС)

ДЕСПОТОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 59,00%
Председник Општине: Никола 

Николић (СНС)

ПАРАЋИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 45,34%
Председник Општине: Влади-

мир Милићевић (СНС – новоиз-
абран)

РЕКОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 47,10%
Председник Општине: Алексан-

дар Ђорђевић (СНС)

СВИЛАЈНАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 31,34%

Председник Општине: (СПС)

ЋУПРИЈА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 78,24%
Председник Општине: Јовица 

Антић (СНС – новоизабран)

златиборски окрУг
УЖИЦЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 54,84%
Градоначелник: Јелена Раковић 

Радивојевић (СНС – новоизабрана)

СЕВОЈНО
(нису имали локалне изборе)

АРИЉЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 42,99%
Председник Општине: Предраг 

Маслар (СНС – новоизабран)

БАЈИНА БАШТА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 61,00%
Председник Општине: Весна 

Ђурић (СНС – новоизабрана)

КОСЈЕРИЋ
(нису имали локалне изборе)

НОВА ВАРОШ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 52,26%
Председник Општине: Радосав 

Васиљевић (СНС)

ПОЖЕГА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 54,44%
Председник Општине: Ђорђе Ни-

китовић (СНС)

ПРИБОЈ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 63,74%
Председник Општине: Лазар 

Рвовић (СНС)

ПРИЈЕПОЉЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 33,23%
Председник Општине: Влади-

мир Бабић (СНС – новоизабран)

СЈЕНИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 13,55%
Председник Општине: (СПП)

ЧАЈЕТИНА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 26,35%
Председник Општине: (ЗС)

мораВички окрУг
ЧАЧАК
Резултат СНС на локалним из-

борима: 66,03%
Градоначелник: Милун Тодоро-

вић (СНС – новоизабран)

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 50,19%
Председник Општине: Дејан 

Ковачевић (СНС)

ИВАЊИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 55,03%
Председник Општине: Момчи-

ло Митровић (СНС – новоизабран)

ЛУЧАНИ
(нису имали локалне изборе)

рашки окрУг
КРАЉЕВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 57,03%
Градоначелник: Предраг Терзић 

(СНС)

ВРЊАЧКА БАЊА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 72,23%
Председник Општине: Бобан 

Ђуровић (СНС)

НОВИ ПАЗАР
Резултат СНС на локалним из-

борима: 12,55%
Председник Општине: (СДП)

РАШКА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 70,43%
Председник Општине: Игњат 

Ракитић (СНС)

ТУТИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 3,31%
Председник Општине: (СДА)

расински окрУг
КРУШЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 68,25%
Градоначелник: Јасмина Палу-

ровић (СНС)

АЛЕКСАНДРОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 71,01%
Председник Општине: Мирко 

Михајловић (СНС)

БРУС
Резултат СНС на локалним из-

борима: 49,50%
Председник Општине: Валентина 

Милосављевић (СНС – новоизабрана)

ВАРВАРИН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 50,17%
Председник Општине: Виолета 

Лутовац Ђурђевић (СНС – новоиз-
абрана)

ТРСТЕНИК
Резултат СНС на локалним из-

борима: 58,73%
Председник Општине: Милена 

Турк (СНС – новоизабрана)

с р б и Ј а  п о с л е  л о к а л н и х  и з б о р а
ЋИЋЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 40,41%
Председник Општине: Мирјана 

Кркић (СНС – новоизабрана)

подУнаВски окрУг
СМЕДЕРЕВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 56,70%
Градоначелник: Јован Беч (СНС 

– новоизабран)

ВЕЛИКА ПЛАНА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 67,35%
Председник Општине: Игор 

Матковић (СНС)

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
(нису имали локалне изборе)

браничеВски окрУг
ПОЖАРЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 65,17%
Градоначелник: Саша Павловић 

(СНС – новоизабран)

КОСТОЛАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 63,17%
Председник Општине: Серђо 

Крстановски (СНС)

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,66%
Председник Општине: Драган 

Милић (СНС)

ГОЛУБАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 69,34%
Председник Општине: Небојша 

Мијовић (СНС)

ЖАБАРИ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 62,99%
Председник Општине: Јован Лу-

кић (СНС)

ЖАГУБИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 81,67%
Председник Општине: Сафет 

Павловић (СНС)

КУЧЕВО
Резултат СНС на локалним из-

борима: 70,61%
Председник Општине: Иван 

Рајичић (СНС – новоизабран)

МАЛО ЦРНИЋЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,65%
Председник Општине: Малиша 

Антонијевић (СНС)

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 67,21%

Председник Општине: Душко 
Нединић (СНС)

борски окрУг
Бор, Кладово, Мајданпек и Не-

готин нису имали локалне изборе.

заЈечарски окрУг
ЗАЈЕЧАР
(нису имали локалне изборе)

БОЉЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 49,60%
Председник Општине: Небојша 

Марјановић (СНС)

КЊАЖЕВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 72,89%
Председник Општине: Милан 

Ђокић (СНС)

СОКОБАЊА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 66,45%
Председник Општине: Миодраг 

Николић (СНС – новоизабран)

нишаВски окрУг
НИШ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 58,23%
Градоначелник: Драгана Соти-

ровски (СНС – новоизабрана)

НИШ - МЕДИЈАНА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 52,34%
Председник Општине: Небојша 

Коцић (СНС)

НИШ - НИШКА БАЊА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 47,70%
Председник Општине: Душан 

Живковић (СНС – новоизабран)

НИШ - ПАЛИЛУЛА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 59,53%
Председник Општине: Братислав 

Вучковић (СНС – новоизабран)

НИШ - ПАНТЕЛЕЈ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 55,09%
Председник Општине: Наташа 

Станковић (СНС – новоизабрана)

НИШ - ЦРВЕНИ КРСТ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 64,83%
Председник Општине: Миро-

слав Милутиновић (СНС)

АЛЕКСИНАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 60,52%
Председник Општине: Далибор 

Радичевић (СНС – новоизабран)

ГАџИН ХАН 
Резултат СНС на локалним из-

борима: 58,43%

Председник Општине: Милисав 
Филиповић (СНС- новоизабран)

ДОЉЕВАЦ
(нису имали локалне изборе)

МЕРОШИНА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 59,43%
Председник Општине: Саша Јо-

вановић (СНС)

РАЖАЊ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 28,88%
Председник Општине: (ГГ)

СВРЉИГ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 62,08%
Председник Општине: (УСС)

топлички окрУг
ПРОКУПЉЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 68,86%
Градоначелник: Милан Аранђе-

ловић (СНС – новоизабран)

БЛАЦЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 67,38%
Председник Општине: Иван 

Бургић (СНС – новоизабран)

ЖИТОРАЂА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 82,95%
Председник Општине: Иван Стоја-

новић (СНС)

КУРШУМЛИЈА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 59,84%
Председник Општине: Родољуб 

Видић (СНС)

пиротски окрУг
ПИРОТ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 55,39%
Градоначелник: Владан Васић 

(СНС)

БАБУШНИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 62,29%
Председник Општине: Ивана 

Стојичић (СНС – новоизабрана)

БЕЛА ПАЛАНКА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 76,68%
Председник Општине: Горан 

Миљковић (СНС)

ДИМИТРОВГРАД
Резултат СНС на локалним из-

борима: 56,93%
Председник Општине: Владица 

Димитров (СНС)

Јабланички окрУг
ЛЕСКОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,73%
Градоначелник: Горан Цветано-

вић (СНС)

БОЈНИК
Резултат СНС на локалним из-

борима: 64,22%
Председник Општине: Небојша 

Ненадовић (СНС)

ВЛАСОТИНЦЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 54,50%
Председник Општине: Братислав 

Петровић (СНС – новоизабран)

ЛЕБАНЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 36,93%
Председник Општине: Иван Бо-

гдановић (СНС)

МЕДВЕЂА
(нису имали локалне изборе)

ЦРНА ТРАВА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 83,35%
Председник Општине: Сла-

вољуб Благојевић (СНС)

пчињски окрУг
ВРАЊЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 51,69%
Градоначелник: Слободан Ми-

ленковић (СНС)

ВРАЊСКА БАЊА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 61,80%
Председник Општине: Драган 

Сентић (СНС)

БОСИЛЕГРАД
Резултат СНС на локалним из-

борима: 90,25%
Председник Општине: Влади-

мир Захаријев (СНС)

БУЈАНОВАЦ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 23,86%
Председник Општине: (ДП)

ВЛАДИЧИН ХАН
Резултат СНС на локалним из-

борима: 58,34%
Председник Општине: Горан 

Младеновић (СНС)

ПРЕШЕВО
(нису имали локалне изборе)

СУРДУЛИЦА
Резултат СНС на локалним из-

борима: 47,56%
Председник Општине: (СПС)

ТРГОВИШТЕ
Резултат СНС на локалним из-

борима: 94,62%
Председник Општине: Миљана 

Стојановић Златковић (СНС – но-
воизабрана)
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

С Н С 
ПАНОРАМА

53. КУЛА
телефоНСки разговори 
Са СуграђаНима

Током протеклог месеца, наста-
вили су да се обављају телефон-
ски разговори са грађанима који-
ма је неопходна наша помоћ.

54. гОЛУБАц
обНова зграда домова 
културе

Постављена је нова подлога на 
терену за мали фудбал у Голупцу. 
Урађена је фасада и замењена сто-
ларија на Дому културе у насељу 
Воилово, у Дому културе у Ма-
лешеву урађени су фасада, кров, 
столарија и унутрашњи радови, а 
у Дому културе у Усију адаптира-
не су две просторије.

55. КЛАДОВО
оСуда НаСиља

Повереништво ОО СНС Кладо-
во најоштрије је осудило насиље и 
упад у зграду Народне скупштине 
Србије, у време када је очување 
здравља људи и борба против 
спречавања ширења корона виру-
са приоритет број један.

56. НОВИ БЕчЕЈ
очиШћеН каНал керекто

Након скоро 40 година чекања, 
у Бочару је положен камен-те-
мељац за фискултурну салу у ОШ 
„Доситеј Обрадовић“. Очишћен 
је и измуљен главни канал слива 
Керекто у К.О. Ново Милошево, 
један од најважнијих мелиора-
ционих канала. Асфалтиране су и 
улице Живе Гурјанова и 1. маја у 
Новом Бечеју. Изграђена су отре-
сишта у Вашараској улици у Новом 

Милошеву и на излазу из атара 
Љутово у Новом Бечеју, а планира 
се и отресиште из правца новобе-
чејског водовода. МЗ Нови Бечеј 
наградила је таблет рачунарима 
најуспешније ученике основних и 
средње школе.

57. КРАљЕВО
Помоћ ПривредНика

Краљевачки привредници при-
премили су пакете са намирница-
ма за најугроженије Краљевчане 

и обезбедили намирнице за На-
родну кухињу. За само шест сати, 
прикупили су и 2.200.000 динара 
за помоћ Општој болници „Студе-
ница“ у набавци средстава за рад.

59. ВЕЛИКА ПЛАНА
воће за болНицу 
у СмедеревСкој ПалаНци

Чланови ОО из личних сред-
става купили су воће за пацијенте 
и медицинско особље у болници 
„Стефан Високи“ у Смедеревској 
Паланци. Завршава се реконструк-

ција пута Марковац-Свилајнац. У 
току је изградња канализације у 
Улици Ђуре Ђаковића у Великој 
Плани. Завршава се постављање 
крова на свлачионицама ФК „Мо-
рава“. Изграђена је пешачка стаза 
у дворишту ОШ „Свети Сава“.

60. СОМБОР
рекоНСтрукција 
болНице

Удружење бораца „Осма кор-
дунашка ударна дивизија“ орга-
низовало је полагање венаца на 
споменик у Кљајићеву. У оквиру 
пројекта „Сви у вртић“, реновирају 
се просторије у Бачком Моношто-
ру, намењене предшколском обра-
зовању деце из осетљивих група. 
Потписан је уговор о финанси-
рању реконструкције Опште бол-
нице, а средства су издвојили Град 
и Министарство без портфеља за 
демографију и популациону по-
литику.

61. ПАНчЕВО
оСуда ваНдализма

У Градској управи уручене су 
награде најбољим студентима и 
студенткињама. Градоначелник 
Саша Павлов најоштрије је осу-
дио вандализам и насиље које су 
спровели следбеници Ђиласа и 
Маринике Тепић, рушећи и спре-
чавајући реконструкцију парка у 
Панчеву. Секретаријат за пореску 
администрацију препоручује по-
реским обвезницима да захтеве 
шаљу поштом или мејлом, а уведе-
на је нова онлајн услуга. Уз помоћ 
Града, Удружење жена „Панчевке“ 
и КУД „СМ Чигра“ раде у новом 
простору. Активисти свих МО де-
лили су пропагандни материјал на 
штандовима.

62. жИтИШтЕ
бициклиСтичка Стаза

Настављена је изградња бицик-
листичке стазе од Клека до гра-
нице са Румунијом, а затим и до 
Темишвара, у укупној дужини од 
75 километара. Општина је запо-
чела нови циклус пружања услуге 
„Помоћ у кући“ за децу са сме-
тњама у развоју и младе са инва-
лидитетом. Потписан је уговор са 
Покрајинским секретаријатом за 
спорт за финансирање адаптације 
зграде ФК „Бегеј“.

63. АЛЕКСАНДРОВАц
Помоћ НајСтаријим 
СуграђаНима

ОО СНС ставио је све капаци-
тете на располагање општинским 
службама и Штабу за ванредне си-
туације. Волонтери ОО, у сарадњи 
са надлежним службама, помажу 
најстаријим суграђанима у доно-
шењу намирница, куповини леко-
ва и набавци неопходних ствари. 

Суграђани се могу обратити за 
помоћ нашим представницима у 
својој месној заједници.

64. СРБОБРАН
волоНтери делили 
Пакете

Активисти Црвеног крста поде-
лили су 150 пакета помоћи најуг-
роженијим породицама. Помоћ 
у храни и хемији делило је 50 во-
лонтера који су, и после укидања 
ванредног стања, наставили да 
помажу суграђанима.

65. ЛЕПОСАВИћ
дезиНфекција јавНиХ 
ПоврШиНа

Дезинфиковане су институ-
ције, установе, стамбене зграде 
и колективни центри. У току је 
реконструкција Рударске улице и 
изградња нове деонице у наставку 
улице.

66. РАНИЛУг
градња ПотПорНог зида

Општина је почела изградњу 
потпорног зида у Томанцу, на за-
хтев мештана, а радови се финан-
сирају из средстава Општине. У 
просторијама Здравственог цен-
тра Гњилане, где је била смештена 
гинеколошко-акушерска амбулан-
та у Ранилугу, почела је са радом 
Ковид амбуланта. Општина је на-
ставила са дезинфекцијом јавних 
површина и институција.

67. ПАЛИЛУЛА, 
цРВЕНИ КРСт, 
ПАНтЕЛЕЈ
ПодрШка ПредСедНику 
вучићу

На одвојеним конференцијама 
за медије, повереништва ниш-
ких општинских одбора упутила 
су подршку председнику Србије 
Александру Вучићу у борби про-
тив корона вируса и осудила ху-
лиганске нападе опозиције на Дом 
Народне скупштине и друге јавне 
институције широм земље.

68. АЛЕКСИНАц
Нова зграда цеНтра за 
СоцијалНи рад

Председник Општине Ненад 
Станковић и народни посланик 
Далибор Радичевић отворили су 
нову зграду Центра за социјални 
рад.

69. МЕРОШИНА
каНал у горњој девчи

Бетонско игралиште у дво-
ришту ОШ „Јастребачки парти-
зани“ добило је нову заштитну 
ограду. Вишегодишњи проблем 
плављења домаћинства у Горњој 
Девчи решен је прокопавањем ка-

49. КОСОВСКА МИтРОВИцА

Помоћ заПоСлеНима

50. гРАчАНИцА

ПарНо грејање у Школи и вртићу

51. ВИтИНА

Нове куће за Симиће и ђокиће

Чланови Привременог орга-
на, у циљу помоћи запосленима 
у КБЦ у Косовској Митровици 
у борби против коронавируса, 
издвојили су милион динара за 
набавку средстава за заштиту и 
одржавање хигијене. Допремље-
на су и три концентратора ки-

сеоника, 10 редуцир вентила са 
манометром и овлаживачем и 10 
пулсних оксиметара, набављени 
средствима Канцеларије за КиМ. 
Положен је камен-темељац за 
мост у близини Дудиног крша, 
који повезује град са путем Раш-
ка-Приштина.

П р е д с е д н и к 
Општине Срђан По-
повић обишао је ис-
турена одељења ПУ 
и школе у Чаглави-
ци, у којима је, сред-
ствима локалног 
буџета, уведено пар-
но грејање. Положен 
је камен-темељац за 
школу у Сувом Долу. 
Поповић је обишао и 
радове на чишћењу 
речног корита Гра-
чанке. Уручени су 
заштитни визири општинским 
службеницима и здравственим 
радницима у Дијагностичком 
центру. Дезинфиковане су јав-
не површине око болнице у Ла-
пљем Селу и око Центра за со-
цијални рад. Поповић је обишао 

Иновациони центар. У току је 
реконструкција улица у Доњој 
и Горњој Гуштерици, Ливађу, 
Добротину, Сушици и Кишници. 
Генерални секретар Спорстког 
савеза Србије Горан Маринковић 
посетио је нашу Општину.

Породице Симић и Ђокић спремају се за усељење у нове куће у 
насељу Могила, чију је изградњу финансирала Канцеларија за КиМ. 
Пријему завршних радова присуствовао је и председник Привременог 
органа Срђан Николић.

70. НИШ

Нова лабораторија

Отворена је Лабораторија 
за молекуларну детекцију ин-
фективних агенаса, у којој ће се 
дневно обрађивати 1.000 узо-
рака. Премијерка Ана Брнабић 
упутила је захвалност кинеској 
Влади која је у опремање објекта, 
који је изграђен за 75 дана, уло-
жила пола милиона евра, док је 
Влада Србије издвојила 3, 5 ми-
лиона евра. Уз поштовање мера 
заштите, чланица Главног од-
бора СНС Драгана Сотировски, 

више од четири сата, разговара-
ла је са Нишлијама у страначким 
просторијама. Пријем грађана 
организовао је и повереник ГО 
Звездан Миловановић, а разго-
варао је и са представницима 
Међународне ромске уније 1971 
о положају ромске националне 
мањине у култури и образовању. 
Савет за правна питања органи-
зовао јe едукацију грађана који 
су се за правну помоћ обратили 
Српској напредној странци.

71. ћУПРИЈА

НовиНе На СтадиоНу

У селу Јовац и Вирине асфалтирана су дечија игралишта, која ће 
бити опремљена и за спортске догађаје. Асфалтиране су улице у Суп-
ској, Крушару, Мијатовцу, Остриковцу, Батинцу, Иванковцу, Паљану 
и Јовацу. На градском стадиону постављено је 2.000 столица и заш-
титна ограда. На Видовдан је откривен споменик кнезу Лазару и до-
дељене су Видовданске награде и признања ђацима генерације основ-
них, средњих и музичких школа.

72. ПИРОт

уређење тврђаве

Пројекат оживљавања српске 
средњовековне тврђаве Кале 
финансијски су подржали Ми-
нистарство туризма и Град Пи-
рот. Планирано је сређивање 

неколико кула, адаптирање 
улаза, отварање сувенирнице и 
Инфоцентра, а у току је обеле-
жавање стаза и уређење види-
ковца.

58. ЗВЕчАН
уручеНи кључеви 
24 СтаНа

Представници Општине 
уручили су кључеве за 24 
стамбене јединице у Ма-
лом Звечану. Поводом Дана 
Општине, организован  је 
пријем ђака генерације, који-
ма су додељене захвалнице 
и новчане награде. Кризни 
штаб редовно извештава 
грађане о ситуацији и мерама, 
а ватрогасна јединица дезин-
фикује јавне површине.

52. ЛОЗНИцА

Помоћ здравСтвеНим 
радНицима

Чланови Савета за омладину ГО СНС помагали су запосленима 
у Општој болници и Дому здравља у реорганизацији одељења, 
премештању намештаја и другим пословима, у циљу јачања здрав-
ствених капацитета.

грАЂеВински рАдоВи АнА БрнАБић у ПосеТи нишу
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нала и постављањем пропуста. Ра-
дове је обишла председница При-
временог органа др Сања Стајић.

74. гАџИН ХАН
уређење излетиШта

Активисти ОО уредили су парк 
и очистили корито реке у Доњем 
Душнику, омиљено место за 
одмор мештана и љубитеља при-
роде.

75. СВРљИг
рекоНСтрукција Пута

У току су припремни радови 
за реконструкцију пута између 
Сврљига и Књажевца, који по-
везује Нишавски са Зајечарским 
округом.

76. СВИЛАЈНАц
ПодрШка кризНом 
Штабу

Након бројних махинација и 
нерегуларности током изборних 
радњи, група грађана окупље-
на око дугогодишњег локалног 
моћника Предрага Милановића, 
поново је формирала власт у Сви-
лајнцу, уз подршку одборника 
искљученог из чланства СПС-а. 
Наш одбор и наша странка били 
су мета прљаве кампање, а на-
жалост, и наши чланови били 
су и још увек су изложени при-
тисцима. Дајући пуну подршку 
председнику Александру Вучићу 
и мерама заштите здравља, наш 
одбор позвао је грађане Свилајн-
ца на велику одговорност у циљу 
спречавања ширења Ковида 19 и 
поштовање препорука Кризног 
штаба и Владе Србије.

77. гОРњИ 
МИЛАНОВАц
меморијалНи комПлекС 
„Халијард“

Асфалтирана је Улица Тихомира 
Матијевића, саниран је кров цркве 
брвнаре у Прањанима, а у току је 
асфалтирање Цвијићеве улице и 
Главне улице у Липовцу. У Горњој 
Црнући урађен и трећи од плани-
рана три локална пута, а асфал-
тирана је и Улица Мише Лазића и 
Kнеза Александра до моста преко 
реке Деспотовице. Асфалтирана је 
и деоница некатегорисаног пута у 
Дружетићу. Министарство трго-
вине, туризма и телекомуникација 
определило је бесповратна сред-
ства за завршетак Визиторског 
центра Рудник-центар. Поводом  

Дана рудара, награђени су нај-
бољи рудари. Председник Општи-
не Дејан Ковачевић, министарка 
Зорана Михајловић и директор 
„Путева Србије“ Зоран Дробњак 
обишли су радове на Меморијал-
ном комплексу „Халијард“, на Га-
ловића пољу у Прањанима.

80. ВРШАц
уређење улица

Представници ГО СНС и пред-
ставници Града, традиционал-
ним окупљањем, обележили су 
Дан борца, 4. јул. Настављају се 
радови на асфалтирању улица у 
Марковцу. Град Вршац, заједно са 
ЈКП „Други октобар“, организује 
редовно уређење потока Месић. 
У оквиру уговора о јавно приват-

ном партнерству, приводи се крају  
асфалтирање и уређење улица на 
неколико локација.

82. БАБУШНИцА
боља СоцијалНа 
заШтита

Уз подршку Владе Швајцарске 
вредну 240.000 евра и допри-
нос локалних самоуправа од око 
73.000 евра, у оквиру програма 
Swiss PRO, у наредних годину дана, 
биће реализован 21 пројекат у 
циљу повећања доступности и ква-
литета услуга социјалне заштите за 
више од 1.400 грађана и грађанки 
из рањивих друштвених група.

83. ПОжАРЕВАц
модерНизација 
иНформациоНог СиСтема

Град је закључио Споразум о 
унапређењу локалног географско-
информационог система (ГИС). Ову 
активност заједнички спроводе 
Град Пожаревац и Општина Велико 
Градиште, а финансијску подрш-
ку обезбедила је Европска унија, у 
партнерству са Владом Србије, пре-
ко програма ЕУ ПРО. Циљ пројекта 
је модернизација пружања услуга и 
боља повезаност са грађанима.

78. ПРИБОЈ

СПортСки тереН На видиковцу

73. љИг

иНформатичка ПиСмеНоСт 
жеНа Са Села

Приградско насеље Пања 
Глава добило је бољу путну ин-
фраструктуру и боље услове за 
спортисте, рекреативце и љу-
битеље природе. На видиковцу 
је изграђен спортски терен, по-
стављене су клупе и парковски 
мобилијар. Партизански пут 
добио је више од 1.300 квадра-
та новог асфалта. Асфалтирани 

су путеви кроз Мажиће, Пан-
товиће и Ћирковиће. Чланови 
Канцеларије за младе делили 
су заштитне маске грађанима. 
Болница је добила два нова 
респиратора од Министарства 
здравља, што ће допринети 
ефикаснијем лечењу од вируса 
Ковид-19. Изградња топлане на 
биомасу почиње у септембру.

У току је замена дела цеви на 
водоводној мрежи, изградња 
новог вртића и фискултурне 
сале. Наши активисти делили 
су промотивни материјал и раз-
говарали са суграђанима. Акти-

висти ОО подржали су акцију 
добровољног давања крви, као 
и акцију економског оснажи-
вања удружења „Мозаик“, на 
тему информатичке писмености 
жена из руралних подручја.

79. АДА МОЛ

уређење ПроСтора око тиСе

Локална самоуправа, ЈПР 
„Адица“, ЈКП „Стандард“ и 
Удружење за заштиту живот-
не средине „Зелентарка“, као 
и функционери и активисти 
странке одржали су радну ак-
цију. Уз помоћ радних машина, 

насуто је 170 тона туцаника 
на стазе и на шеталиште које 
воде на обалу Тисе. Поново је 
посута шљаком трим стаза и 
обезбеђено је 160 кубика песка 
за одбојкашки терен и терен за 
мали фудбал.

81. цРНА тРАВА
Нова Пијаца

Отпочела је изградња нове 
пијаце у центру Црне Траве. За-
вршена је и друга фаза асфал-
тирања пута Црна Трава-Доњи 
Славковци. Предузимају се све 
мере заштите грађана и редов-
на дезинфекција стамбених и 
јавних објеката.

84. БАРАЈЕВО

фк барајево у бојама 
СрПСке заСтаве

Захваљујући одличној сарадњи ГО Барајево и ФС Београд, ФК 
Барајево је добио 150 нових столица у бојама српске заставе. Коор-
динатор ОО Слободан Адамовић изразио је, том приликом, велику 
захвалност Фудбалском савезу. Функционери ОО обишли су радове 
на асфалтирању крака улице у Старој Липовици, који први пут добија 
асфалт, и радове у Улици војводе Степе у Гунцатима.

87. гРОцКА

радови На иНфраСтруктури

Завршена је реконструкција 
Пролетерске улице у Умчарима 
и асфалтиран је део Космајске 
улице. Радови су обухватили и 
уређење раскрснице са Улицом 

17. октобра и Маршала Тита. 
Санирана су и најкритичнија 
оштећења у Гробљанској улици. 
Такође, у Умчарима се реконстру-
ише деоница изнад ауто-пута.

85. ЗВЕЗДАРА

рекоНСтрукција улица

Завршена је изградња и ас-
фалтирање Улице Драгана Ла-
ковића и реконструкција улица 
и паркинга у Петра краља у 
Миријеву. У овом насељу ком-
плетно је реконструисан кошар-
кашки терен у улицама Љубише 
Миодраговића и Миливоја Пе-
ровића, а на иницијативу грађа-
на постављена је надстрешница 
на аутобуском стајалишту код 
пијаце и амбуланте. Из средста-
ва ГО Звездара реконструисано 
је степениште које повезује Ус-
таничку и Војислава Илића, а и 
у Устаничкој 244 реконструисан 
је још један кошаркашки терен. 
Завршава се реконструкција ка-

нализационе мреже у Улици Ве-
селина Чајкановића, на који ће 
се прикључити вртић. Проблем 
атмосферских вода и изливања 
блата решен је и у Улици Мате 
Милошевића, у насељу Војвода 
Влаховић, а у току је изградња 
новог парка у Шејкиној и рекон-
струкција Босутске улице. По-
чела је реконструкција Долачке 
улице, са постављањем потпор-
ног зида и система за при-
купљање атмосферских вода, 
како би се спречило клизиште и 
плављење. ГО Звездара органи-
зовала је психосоцијалну помоћ 
путем телефона, за грађане због 
последица пандемије.

88. ВОжДОВАц

увек уз грађаНе

Повереница Ивана 
Томић Илић и акти-
висти ОО обишли су 
ковид амбуланту, и 
грађанима, лекари-
ма и медицинском 
особљу поделили ос-
вежење које је обез-
беђено из личних 
средстава чланова. 
На иницијативу ом-
ладинаца Раковица 
Села, замењене су 
табле и обручи у 
школском дворишту, 
а у плану је и про-
мена табле и обруча 
на терену иза Месне 
заједнице. Такође, 
напредњаци из Белог 
Потока помогли су 
баки Добрили око па-
ковања дрва за зиму. 
Активисти са Леки-
ног брда уредили су 
двориште МЗ Тешића купатило 
и поправили клупу за кориснике 
Народне кухиње. Чланови МО Ку-

модраж Село на штанду су разго-
варали са грађанима, захваљујући 
се на указаном поверењу на избо-
рима.

86. СУРчИН

изградња трга у бољевцима
Завршава се изградња нове, 

модерне позоришне сале у згра-
ди Општине, а следи и рекон-
струкција услужног центра. У 
току је обнова Дубровачке улице 
и изградња трга у Бољевцима. У 

завршној фази је обнова като-
личког гробља, а до краја године 
биће обновљено и православно. 
У плану је изградња шеталишта 
од кајак клуба у Прогару до ок-
ретнице аутобуса 605.

сезонА грАЂеВинских рАдоВА
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92. НОВИ БЕОгРАД

уређење Парка у блоку 38
89. ПАЛИЛУЛА

уређење зелеНиХ ПоврШиНа

Наши активисти чистили су 
и уређивали зелене површине, 
највише у Крњачи и Падинској 

Скели. Урађен је међублоков-
ски пролаз у Улици Хозе Мар-
тија на Карабурми.

На иницијативу МО 
Блок 38 и грађана, 
ЈКП „Зеленило“ уре-
дило је парк у Улици 
Милутина Миланко-
вића 132. Засађено је 
дрвеће, освежене су 
справе за децу и те-
ретана на отвореном. 
На иницијативу МО 
Младост, у Блоку 64, 
постављенe су про-
фесионалне мреже 
за кошарку. Активи-
сти ИШ Арена, Ушће, 
Сајмиште, Цептер и 
Белвил кречили су 
фасаде исписане гра-
фитима у Блоку 29.

98. САВСКИ ВЕНАц

НаСтавак уређења 
СавСког трга

Чланови Већа Милош Видо-
вић и Урош Трипковић обишли 
су радове на уређењу улаза у 
стамбене зграде у Карађорђе-
вој и Улици краља Милутина. 
Реконструисана је фасада у 
Улици Милоша Поцерца 3. У 
току је реконструкција Улице 
краља Милутина, која се из-
води, на иницијативу грађана, 
између Тиршове и Бирчанино-
ве улице. Завршени су радови 

у Улици Петра Чајковског на 
Сењаку. Такође, на иницијати-
ву грађана и Градске општине, 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
поставило је звукобране - па-
неле за заштиту од буке у Ка-
вадарској улици. Настављено 
је уређење Савског трга - садња 
стабала, бетонирање ископа на 
канализационој црпној станици 
и поплочавања пешачког дела.

99. СтАРИ гРАД

разговор Са грађаНима
Н о в о и з а б р а -

ни народни по-
сланик Никола 
Лазић, најмлађи 
у новом сазиву 
републичког пар-
ламента, разгова-
рао је са грађани-
ма како да се до-
датно унапреди 
квалитет живота 
на Старом граду. 
Том приликом, 
поручио је да ће 
народни посла-
ници, градски и 
општински одборници бити 
мост између институција и 
грађана, и да ће увек бити дос-
тупни. Обећао је да ће предста-
вници СНС радити за грађане 
Србије, Београда и Старог 

града сваког дана и да је шанса 
коју су млади добили од пред-
седника Александра Вучића, 
најбољи гарант да је политика 
СНС - политика будућности, у 
којој је брига о људима увек на 
првом месту.

90. ВРАчАР

Награде за Најбоље учеНике

ГО Врачар је и ове године 
обезбедила пакете за новорође-
не бебе. Председник Градске 
општине Врачар проф. др Милан 
А. Недељковић и члан Већа за об-
разовање Драги Лукић уручили 
су награде најбољим ученицима. 
Признања је добило 212 вуковаца 
и 17 ђака генерације, а најбољи 
ученици добили су похвалнице и 

књиге. Организован је традицио-
нални пријем најбољих ученика 
на платоу испред зграде ГО Вра-
чар, а свечаности су присуство-
вали родитељи и професори. 
Кроз брошуру „Грађански водич 
кроз одлуку о буџету ГО Врачар 
за 2020. годину“, ГО жели да ос-
твари транспарентност текућег и 
будућих буџета према грађанима.

93. МЛАДЕНОВАц

обНова фиСкултурНе Сале

Ученици школе у Ковачевцу 
добили су нову фискултурну 
салу. Асфалтирано је 12 улица 
у Ковачевцу, Кораћици, Вели-
кој Иванчи, Међулужју, Јагњи-
лу, Шепшину, Великој Крсни и 
Рабровцу. Очишћени су водот-
окови првог и другог реда, како 
би се смањио ризик од поплава. 
Општина је обезбедила помоћ 
пацијентима у ковид болници 

у виду лекова, витамина и веће 
количине воде, као и два смарт 
телефона за комуникацију за-
послених. Ученичка компанија 
„Sixth Sense“ из Техничке шко-
ле, у конкуренцији 39 тимова на 
Европском првенству ученичких 
компанија, заузела је треће ме-
сто, за производњу помагала за 
кретање слепих и слабовидих 
особа.

91. ЛАЗАРЕВАц
рекоНСтрукција трга код 
рударСке чеСме
У току су ка-

питални инфра-
структурни радо-
ви који обухватају 
комплетну рекон-
струкцију Улице 
Јанка Стајчића, 
Градског трга код 
Рударске чесме 
и изградњу под-
земне гараже код 
ЕРЦ-а. Асфалти-
ране су улице Др 
Симе Ровинског и 
Војводе Путника.

94. СОПОт

аСфалтирање и СаНација Пута
Асфалтирана је 

улица Космајских 
партизана у Рогачи 
и пут за Шијачки 
крај у Парцанима. 
Након насипања 
Додине улице у 
МЗ Мали Пожаре-
вац, настављена је 
уградња гребаног 
асфалта. Туцаник 
и гребани асфалт 
постављају се и у 
Улици Миливоја 
Гајића.

95. РАКОВИцА

Помоћ Породици Нецај

Настављени су радови на 
реконструкцији Булевара 
патријарха Павла. У Улици 13. 
октобар у Реснику, 55 домаћин-
става прикључено је на нову 
водоводну мрежу. Завршена 
је изградња модерног парка у 
Улици Луке Војводића у Скојев-
ском насељу, где је одржан збор 
грађана са којима је разговарао 
потпредседник ГО Београд Ми-
лосав Миличковић. У Кнежевцу 
се завршава паркинг дуж Улице 
првобораца. Нова јавна расве-
та постављена је код парка и 

теретане на отвореном у ули-
цама Канарево брдо и Борска, 
а завршен је и 15. циклус обуке 
„Пут до успешног предузетни-
ка“. Активисти ОО обишли су 
ковид амбуланте и суграђанима 
и медицинском особљу подели-
ли заштитне маске и освежење, 
које су обезбедили из личних 
средстава. Савет за пољопри-
вреду обезбедио је по две кош-
нице за произвођаче меда. Ак-
тивисти ОО припремили су  по-
моћ за породицу Нецај, такође 
из личних средстава.

96. ОБРЕНОВАц

два комбија за дом здравља

Градоначелник Београда Зоран 
Радојичић посетио је Обреновац 
и донирао Дому здравља два ком-
би возила за превоз пацијената на 
дијализу. Граде се капела у Уровци-
ма и топловодна мрежа у Музичкој 
колонији. Потписан је уговор о 
ревитализацији бунара на водоиз-
воришту  Вић баре у Забрежју. Та-
кође, гради се мост преко канала у 

Фрушкогорској улици и обнављају 
се атарски путеви у МЗ Пољане. 
Биће изграђено пет канала, који ће 
решити проблем одвођења атмос-
ферских вода. Асфалтира се пут у 
Бачевици, који повезује више од 
170 домаћинстава у Мислођину. 
Санирају се тротоари у Дудовима, 
у улицама Саве Ковачевића и Аце 
Симовића.

97. ЗЕМУН

изградња Школе у буСијама
У Земун пољу реконструише се вртић „Бубамара“, а за реновирање 

вртића „Зврк“, „Камичак“, „Чаролија“, „Мала Сирена“, „Рода“, „Чворак“ 
и „Земунски бисер“ обезбеђено је више од 60 милиона динара. У току је 
изградња школе у Бусијама, како деца из овог насеља не би путовала до 
школа у Батајници и Угриновцима. У току је манифестација „Лето на Гар-
дошу“, под покровитељством ГО Земун и уз поштовање епидемиолош-
ких мера. Организован је нови круг поделе беби пакета, које ГО Земун 
спроводи са Фондом „Мала Милица Ракић из Батајнице“.

100. чУКАРИцА
замеНа аСфалта и водоводНиХ цеви

У Гњионској улици у Сремчи-
ци комплетно је замењен поха-
бани слој асфалта, а саобраћај-
ница је проширена. Радови су 
обухватили и санацију паркин-
га испред Цркве Свете Тројице 
и асфалтирање прилаза цркви 
са горње стране. Новим слојем 

асфалта пресвучена је и Улица 
Хитрих косача, а завршена је 
изградња одвојака Дољанске 
и Стублинске улице. Почела је 
реконструкција Борачке улице у 
Рушњу. Радови на замени водо-
водних цеви изводе се у Кречан-
ској улици.

реконсТруисАно игрАлишТе

николА лАзић у ПосеТи сугрАЂАнимА



Председник АлексАндАр Вучић Примио Је у ПредседнишТВу срБиЈе млАде сПорТисТе сА косоВА и меТохиЈе, 
50 дечАкА и деВоЈчиЦА, коЈимА Је Поделио лоПТе и сПорТске рекВизиТе

ПромоЦиЈА кАдеТА зАВршних годинА ВоЈне АкАдемиЈе и ВмА у ПрВи оФиЦирски чин у кАсАрни „генерАл ЈоВАн мишкоВић“ нА БАњиЦи

неколико сТоТинА БеогрАЂАнА, окуПљених нА ТоПчидерскоЈ зВезди, ПоВиЦимА „АЦо срБине“ и ПАролАмА „ПодршкА зА срБиЈу“, 
„ПодршкА Вучићу“, „нАрод Је уз ВучићА“, исПрАТили су ПредседникА ВучићА нА ПуТ у Блед, ВАшингТон и Брисел

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
београд


