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Састанак председника 
Србије Александра 

Вучића са генералним 
секретаром НАТО Јен-
сом Столтенбергом у 
Бриселу протекао је у 
одличној атмосфери и 
дао је јасан одговор о 
очувању мира и стабил-
ности.

„Имали смо одређених 
питања о одређеним на-
гађањима и добили смо 
јасан одговор генералног 
секретара. Он је истакао 
важност КФОР-а. Мислим 
да ће то донети смирење 
у срцима људи, не само на 
Косову и Метохији, већ у 
целом региону“, рекао је 
председник Вучић на кон-
ференцији за новинаре 
после састанка.

Рекао је да је указао на 
то да је Србија посвећена 
процесу дијалога и да ће 
дати све од себе да дође 
до компромиса у дија-
логу под окриљем ЕУ. 

Изразио је очекивање да 
ћемо за то имати довољ-
но снаге, јер је кључно 
очувати мир и стабил-
ност, и избећи насиље и 
инциденте. Такође, изра-
зио је велику захвалност 
Столтенбергу што је увек 
спреман на разговор о 
свему што је важно за 
Србију и, кад год имамо 
проблеме, отворен је за 
разговоре о тешким пи-
тањима из региона како 
би се ситуација смирила.

„Задовољан сам што 
сам чуо од генералног 
секретара НАТО-а да је 
фокус КФОР-а да се чува 
безбедност и да остаје у 
истом мандату. Срећан 
сам што нису потврђе-
не гласине, а постојали 
су званични дописи из 
појединих главних гра-
дова НАТО земаља које 
су говориле и да је важно 
да се направи нека врста 
договора о бржем повла-
чењу трупа. Одговор који 
сам добио од Столтен-

берга о непромењеном 
фокусу КФОР-а веома је 
важан, јер без мира и ста-
билности не можемо да 
напредујемо“, поручио је 
председник Вучић.

Током боравка у 
Бриселу, након састан-
ка у Љубљани, а пре 
дводневне посете Прагу, 
председник Вучић разго-
варао је и са специјалним 
изаслаником ЕУ за дија-
лог Мирославом Лајча-
ком. Тим поводом, Лајчак 
је на Твитеру написао:

„Ценим прилику да са 
председником Србије 
разматрам најновије де-
таље у вези са дијалогом 
и односима Европске 
уније и Западног Балка-
на“, а председник Србије 
је у објави на Твитеру, 
између осталог, напи-
сао: „Желимо да чувамо 
мир и стабилност. Србија 
је спремна за наставак 
дијалога. Добар разго-
вор вечерас са Миросла-
вом Лајчаком“.

БРИСЕЛ

КФОР-а ОСтАјЕ У ИСтОМ МАНДАтУ

Састанку лидера Запад-
ног Балкана, у оквиру 
процеса Брдо - Бри-

они, који је одржан на Брду 
код Крања, а чији је домаћин 
био председник Словеније 
Борут Пахор, присуствовали 
су председник Србије Алек-
сандар Вучић, председник 
Хрватске Зоран Милановић, 
председник Албаније Илир 
Мета, председник Црне Горе 
Мило Ђукановић, чланови 
Председништва БиХ Мило-
рад Додик, Жељко Комшић, 
Шефик Џаферовић, пред-
седник Северне Македо-
није Стево Пендаровски и 
председница привремених 
приштинских институција 
Вјоса Османи.

Председник Вучић добио 
је раније предлог закључака 
састанка у којем је писало 
да се сви учесници проти-
ве промени граница. Он је, 
међутим, унео амандман - да 
противљење промени грани-
ца буде у складу са Повељом 
Уједињених нација.

Након сусрета рекао је да 
је састанак био пристојан 
и добар, уз много реплика, 
дуплика, пре свега између 
Београда и Приштине, свих 
са Сарајевом, и унутар БиХ. 
Међутим, истакао је да је 
најважније да постоји кон-
сензус да се цео регион 
налази на европском путу 
и да треба заједнички да 
радимо.

„Подржали смо намере, 
жеље и претензије других на 
Западном Балкану за отва-
рањем датума за преговоре 
и визном либерализацијом. 
Било је и много ствари око 
којих нисмо сагласни, а једно 
питање било је кључно - пи-
тање промене граница, око 
чега није било сагласности. У 
региону поједини на два на-
чина тумаче мењање грани-
ца, онако како им се свиђа, а 
Србија сматра да не треба да 
се мењају ван правила које 
су установиле Уједињене 
нације“, рекао је председник 
Србије и додао:

„Што се границе тиче, 
очигледно је да нису могли 

да се договоре, али да су ос-
тали делови закључака до-
бри, попут брисања граница 
унутар региона зарад лакшег 
протока људи, робе, услу-
га и капитала. Задовољан 
сам што је већина могла да 
се договори, са изузетком 
Приштине“, рекао је пред-
седник Вучић и додао да би 
дијалог требало да се наста-
ви, и да је у том контексту су-
срет на Брду код Kрања био 
интересантан.

„Надам се да ће неко да 
разуме да мора да разгова-
ра, а не да наређује. Наредбе 

одавно не пролазе“, рекао је 
он. Такође, изјавио је да се 
нада да ће регион пронаћи 
нову енергију за проширења 
ЕУ, јер је ситуација таква да 
у ЕУ постоји замор од проши-
рења, али да замор постоји и 
у региону Западног Балкана.

„Посао свих нас је да буде-
мо на европском путу, јер је 
то најбоље за све у региону. 
Кључно питање је да ли ће 
земље Западног Балкана ући 
у ЕУ у пакету или не. Црна 
Гора инсистира на „принци-
пу регате“, односно на томе 
да прве у ЕУ уђу земље које 

су напредније на европском 
путу. Нисам за то и не ве-
рујем да ЕУ озбиљно о томе 
размишља. За нас је важно 
да се потрудимо да расте-
мо што брже. Задовољан 
сам што смо, уз Литванију, 
имали највећу стопу раста у 
прошлој години, ове године 
верујем да можемо да буде-
мо у прве две или три земље 
Европе. Важно је да брже 
сустижемо оне који су раз-
вијенији од нас, а све друго 
како буде, шта да радимо“, 
поручио је председник Ср-
бије.

ГРАНИцЕ НЕ БИ тРЕБАЛО ДА 
СЕ МЕњАјУ ВАН ПРАВИЛА УН

БРДО КОД КРАњА

Стални представник 
ММФ-а у Србији Се-

бастијан Соса изјавио је 
да се српска економија 
добро носила са ковид 
кризом и да је у првом 
кварталу ове године раст 
БДП-а био 1,2 одсто, што 
је боље од очекиваног. 
Такође, Соса наводи 
да је српски БДП тако 
структуриран да панде-
мија није погодила мно-
го секторе који су били 
највише на удару у дру-
гим земљама, као што је 
туризам, те да су други 

сектори значајни за срп-
ски БДП имали раст.

„Први квартал у Ср-
бији био је бољи од оче-
киваног и ММФ је ре-
видирао процену раста 
БДП са пет на шест од-
сто. Дефицит ће, након 
ребаланса буџета, изно-

сити седам одсто, а јавни 
дуг близу 60 одсто БДП-
а. Приоритет је да се 
наставе мере подршке, 
посебно за најугроже-
није секторе, и подршка 
фирмама којима је помоћ 
најпотребнија“, истакао 
је Соса.

ММФ: СРПСКА ЕКОНОМИјА СЕ 
ДОБРО НОСИ С КОВИД КРИЗОМ

Србија је исплатила новчану 
помоћ од 100 евра за 
запослене, пензионере и 
децу и 200 евра за 
незапослена лица на Косову 
и Метохији

»

Вучић и Столтенберг

СаСтанак лидера Западног балкана
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Борба против коро-
на вируса у Србији се 
наставља несмањеним 

интензитетом, а у ту сврху 
установљени су мобилни 
вакцинални пунктови и по-
себно су опремљени аутобус 
који иде од града до града и 
од села до села, и вакцинише 
становништво готово на кућ-
ним адресама.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић обишао је мо-
билни пункт за вакцинацију у 
селу Звечка код Обреновца и 
селу Врело код Уба, а испред 
аутобуса у којем је процес 
имунизације почео, сачекао 
га је велики број мештана 
међу којима су и они који су 
пријављени за вакцинацију. 
Он је апеловао на грађане да 
се вакцинишу, уз констата-
цију да уколико бисмо успели 
готово сви да се вакцинише-
мо, онда бисмо могли да ра-
димо, да живимо нормалан 
живот, померамо Србију неу-
поредиво брже од  других.

„Пре свих морамо да изађе-
мо из короне, да се посветимо 
раду, послу и животу да бисмо 
урадили све оно што нисмо 
стигли до сада да урадимо. 

Мобилни пунктови треба да 
помогну људима да се лакше 
и брже вакцинишу. Људи се 
често питају зашто је то све 
важно за нас, зашто претерује-
мо и инсистирамо да се вакци-
нишемо? Инсистирамо због 
здравља сваког нашег човека, 
наших живота“, подвукао је 
председник Вучић.

Обилазећи  мобилни пункт 
за вакцинацију на стадиону 
локалног Фудбалског клуба 
„Врело“ код Уба, поручио је 
да вакцинација питање оп-
станка и развоја земље и да 
му зато није тешко да иде, 
ако треба, и до сваког села, 
ако ће због тога бити вак-
цинисано 50 или 100 људи 
више у том месту. Такође, 
шутирао је пенал на стади-
ону и дао гол, након чега је 
рекао да тако Србија даје гол 
на утакмици са короном, али 
да нећемо моћи да надок-
надимо све голове које нам 
је дала корона, због чега су 
изгубљене хиљаде живота. 
Зато је поново позвао мешта-
не, али и све људе у Србији 
да се вакцинишу и тако заш-
тите и своје и здравље својих 
ближњих.

У ЖИЖИ

ОтВОРЕНИ МОБИЛНИ ВАКцИНАЛНИ ПУНКтОВИ

тОРЛАКОВА ВАКцИНА 
ОДОБРЕНА У РУСИјИ

ПОЧЕтАК 
ИЗГРАДњЕ КОВИД 
БОЛНИцЕ 
У НОВОМ САДУ

Приликом полагања каме-
на-темељца за изградњу нове 
ковид болнице у Новом Саду, 
треће по реду након оних 
изграђених у Батајници и у 
Крушевцу, председник Ср-
бије Александар Вучић изја-
вио је да ће ова болница бити 
од огромног значаја и да ће 
оснажити капацитете Новог 
Сада и целе Војводине. Изра-
зио је уверење да ће болница 
бити изграђена у најављеном 
року, до 1. септембра, и иста-
као да је поносан на болнице 
које су изграђене или се гра-
де широм Србије.

„Поносан сам на болни-
це које смо градили и које и 
даље градимо по Србији. Реч 
је о огромном новцу који ула-
жемо. Били бисмо у потпу-
ном колапсу да нисмо имали 
болницу у Батајници, касније 
и у Крушевцу. То смо мог-
ли да урадимо захваљујући 
вредним неимарима. Ово је 
од огромног значаја и важ-
ности за све људе који живе 
у Војводини и на понос свих 
нас“, рекао је председник 
Вучић, и додао да ће ковид 
болница у Новом Саду има-
ти 624 кревета и три главна 
објекта - дијагностички цен-
тар, интензивну и полуин-
тензивну негу.

Указао је на то да цела 
Војводина сада има 170 
места интензивне неге, док 
ће их само у новој болници 
бити 220, што је 56 одсто 
укупних капацитета интен-
зивне неге у целој покраји-
ни. Објекат на Мишелуку, 
месту где ће бити изграђена 
нова болница, у потпуности 
ће бити у функцији лечења 
оболелих од корона виру-
са са средње тешком или 
тешком клиничком сликом, 
а по окончању борбе против 
ковида - 19, објекат ће бити 
претворен у Градску бол-
ницу, у којој ће се лечити 
Новосађани, али и житељи 
целе Војводине.

НОВИ јАСЕНОВцИ И НОВЕ 
ОЛУјЕ НЕЋЕ СЕ ДОГОДИтИ 

НАШЕМ НАРОДУ

Обележавању Дана сећања 
на жртве злочина - гено-

цида НДХ у концентрационом 
логору Јасеновац и његовом 
највећем стратишту у Доњој 
Градини, присуствовали су 
представници државног врха 
Србије и Републике Српске. 
Председник Александар Ву-
чић, том приликом, поручио је 
да су сећање и прича о злочи-
ну једини начин да се тај зло-
чин не понови.

„Тешко је не остати нем 
над овим костима набијеним 
у плитку земљу, не осети-
ти немоћ над злочином над 
целим једним народом и ве-
ром. Злочином истребљења, 
системским и коначним, 
смишљеним због теорије тла 
и крви и убеђења да неко има 
право на живот, а неко не“, 

рекао је председник Вучић.
„И зато смо овде данас, да 

укажемо поштовање страда-
лима, али и да се не понови, 
никада више“, рекао је пред-
седник Вучић, и нагласио да 
је тешко схватити тако масо-
ван злочин, здушно убијање 
и одушевљење с којим је по-
гром спроведен. Поручио је 
да не смемо да пристанемо 
на ћутање које би проузро-
ковало нове логоре и нове 
кости.

„И зато са овог места још 
једном поручујем - нови Ја-
сеновци и нове Олује неће 
се догодити нашем народу! 
То им данас поручује мала, 
невелика, али поноснија, 
снажнија и достојанстве-
нија Србија него што је 
била у претходних 30 го-
дина“, навео је председник 
Србије.

ДОњА ГРАДИНА

Руски национални инсти-
тут за епидемиологију и 
микробиологију „Гамалеја“ 
потврдио је квалитет вак-
цине произведене на Ин-
ституту „Торлак“ и одобрио 
да се у будућности у овом 
српском институту произ-
води вакцина против коро-
на вируса. Србија ће тако 
постати прва земља у Евро-
пи која ће производити вак-
цину „Спутњик В“. Институт 
„Гамалеја“ потврдио је да 
српске вакцине задовоља-
вају прописане стандарде 

квалитета и очекује се да у 
Србију из Русије стигне зна-
чајна количина супстанце за 
производњу обе компонен-
те ове вакцине.

Директор Института „Гама-
леја“ Александар Гинтсбург 
изразио је задовољство због 
одобрења валидационих се-
рија вакцина произведених у 
„Торлаку“ и указао на то да 
је овај српски институт рено-
мирана научно-истраживач-
ка установа са стогодишњом 
традицијом и одличним науч-
ницима и стручњацима.

Вакцинисано више од четири милиона 
људи, идемо ка колективном имунитету

Сви грађани изнад 16 година, који су се 
вакцинисали до 31. маја барем једном 
дозом вакцине, добиће 3.000 динара

„Када причам о томе, го-
воре да не смем то да радим, 
да се не мешам. Али, Србија 
без деце не постоји, јер коме 
остављамо све што градимо? 
Молим вас да се заштитите, 
да заштите све своје, да бу-
демо сигурнији, јер уз вак-
цину, све и да се заразите, 
нећете имати тешке после-
дице“, рекао је председник, 
и истакао да треба да буде-
мо одговорни, јер је вакци-
нација питање опстанка и 
развоја земље:

„Наш посао је да се боримо 
и да будемо одговорни, то је 
борба за наставак економ-
ског раста. Хиљаде ствари 
које радимо у Србији може-
мо ако економија иде напред 
и ако победимо корону. Без 
тога немамо никакву шансу. 
Зато се чудим неодговор-
ним људима. Појединци се 
противе вакцинацији, иако 
не умеју да објасне због чега 
и тако терају инат животу. 
Молим људе да то не раде, 
већ хајде да покушамо да 
убрзамо економски раст. Ако 
буде раста БДП-а од седам 
одсто, гарантујем да ће бити 
и скока плата и пензија, што 
доноси људима могућност 
да боље живе и имају боље 
болнице, путеве, пруге“.

У склопу акције позивања 
грађана да се вакцинишу и 

тако сачувају животе и нашу 
економију, председник Ву-
чић обишао је и пункт за вак-
цинацију припадника Гар-
низона „Београд“ и чланова 
њихових породица, и пору-
чио да очекује да у Војсци 
и МУП-у одзив буде много 
већи.

„Не знам како је начелник 
Генералштаба Мојсиловић 
донео одлуку да направи 
прилично обавезном вакци-
нацију за припаднике Војс-
ке, али је то добро. Сваком 
вакцином се спасавају жи-
воти, не само вакцинисаних. 
Зато, хвала што су се овако 
организовали“, истакао је 
председник и навео да је 
од када је најављено да ће 
они који се до 31. маја буду 
вакцинисали добити финан-
сијску подршку, дошло до 
утростручења броја дневно 
вакцинисаних.

„Обезбедили смо вакци-
не, дали и региону много 
вакцина. Мислим да људи у 
Србији заслужују одговор-
но понашање свих грађана 
наше земље. Штитите своје 
ближње! Не можемо да се 
понашамо себично. Молим 
људе да се вакцинишу, да 
можемо да лечимо и друге 
болеснике, да можемо ковид 
болнице да претварамо у 
обичне, да третирамо те бо-

леснике на најбољи начин, 
а не само да се бавимо ре-
шавањем ковид проблема“, 
апеловао је председник.

У циљу поспешивања од-
зива за вакцинацију против 
корона вируса, држава је 
донела стимулативне мере. 
Наиме, сви грађани изнад 
16 година, који су се вак-
цинисали до 31. маја барем 
једном дозом вакцине било 
којег произвођача, добијају 
додатну финансијску по-
моћ од 3.000 динара од 
државе. Председник Вучић 
рекао је да се око те одлу-
ке консултовао са предсе-
дницом Владе Србије Аном 
Брнабић.

„Не можемо да доносимо 
негативне дискриминационе 
мере за оне који не желе да 
приме вакцине, иако ми-
слим да је то неодговорно 
и себично. Размишљали смо 
како да наградимо људе који 
су показали одговорност и 
донели смо одлуку да дамо 
додатну финансијску помоћ 
онима који су се вакциниса-
ли“, рекао је Вучић и нагла-
сио да верује да до краја 
маја можемо да дођемо до 
броја од близу три милиона 
људи који су се вакциниса-
ли макар једном дозом, како 
бисмо стекли колективни 
имунитет.

ПОМОЋ СРБИјЕ ОД 
12 МИЛИОНА ЕВРА

У склопу обележавања 
Дана сећања, одржан 

је и састанак председника 
Србије Александра Вучића, 
председавајућег Пред-
седништва БиХ Милора-
да Додика, председнице 
Републике Срспке Жељке 
Цвијановић и председни-
ка Владе Републике Српске 
Радована Вишковића са на-
челницима општина Костај-
ница, Козарска Дубица, Не-
весиње и Дрвар.

„Намера нам је да помог-
немо у обезбеђивању при-
марног суфицита у буџети-
ма ових општина“, рекао је 
председник Вучић и истакао 
да ће помоћ Србије износити 
10-12 милиона евра. Такође, 
поручио је да ће се урадити 
велики меморијални ком-
плекс на подручју Доње Гра-
дине како би сваки Србин, ма 
где живео, знао да мора да 
посети место јасеновачких 
жртава.

обележаВање дана Сећања

предСедник алекСандар Вучић уВерио Се како Се одВија процеС Вакцинације 
у Специјално опремљеном аутобуСу
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ПРАГ

Председник Републике 
Србије Александар 
Вучић боравио је у 

дводневној посети Прагу, 
где се састао са председни-
ком Чешке Републике Ми-
лошем Земаном, са којим 
је разговарао о европском 
путу Србије, билатералним 
односима и будућим пројек-
тима две земље. Председник 
Чешке Милош Земан доче-
као је председника Вучића 
уз највише државне почасти, 
након чега су двојица пред-
седника присуствовала цере-
монији доделе одликовања.

„Орден који сам данас 
добио представља за мене 
велику част, али и  додатну 
обавезу да се борим за срп-
ско-чешко пријатељство“, 
изјавио је председник Вучић, 
након што му је председник 
Земан доделио највише од-
ликовање Чешке Републике, 
Орден белог лава. Председ-
ник Вучић нагласио је да је 
са председником Земаном 
разговарао о много конкрет-

них ствари и захвалио се на 
подршци коју Чешка пружа 
Србији на њеном европском 
путу.

 „Много тога можемо да 
научимо од наших чешких 
пријатеља“, рекао је пред-
седник Вучић, истичући да 
је Чешка наш традиционални 
пријатељ, те изразио наду да 
ће Србија и Чешка повећати 
ниво економске сарадње и 
трговинске размене у будућ-
ности.

„Имали смо одличне раз-
говоре по многим питањима 
и желим да вас обавестим 
да ће председник Земан, пре 
краја године, посетити Ср-
бију“, рекао је председник 
Вучић и упутио обећање да 
ће Србија, након решавања 
компликованих имовинских 
проблема, поклонити Чешку 
кућу, зграду из 1928. године, 
Чешкој Републици и изра-
зио наду да ће председник 
Земан присуствовати њеном 
отварању. Додао је да при-
падници чешке мањине живе 

највећим делом у Јужном Ба-
нату и представљају право 
богатство Србије, те да жели 
да им се омогући да имају 
своју кућу, која им је припа-
дала, а одузета им је 60-их 
година прошлог века.

Председник Вучић истакао 
је, после извињења, које је 
јавно српском народу упутио 
председник Милош Земан 
због учешћа у бомбардовању 
некадашње СРЈ, да је дивно 
бити Србин у Прагу и да Ср-
бија никада неће заборавити 
речи чешког председника. 
Додао је да ће Србија и Срби 
бити вечно захвални јер оно 
што је изговорио председ-
ник Земан - нико други није 
рекао.

„Србија ће чешки народ 
доживљавати, не само као 
пријатељски, већ и као брат-
ски“, нагласио је председник 
Вучић.

Председник Земан иста-
као је да је бомбардовање 
тадашње Југославије било 
грешка.

„Било је то горе од зло-
чина, била је то грешка. Као 
човек, желео бих да замолим 
српски народ да нам опро-
сти“, рекао је и додао да је 
са председником Вучићем 
разговарао о традиционал-
ном чешко-српском прија-
тељству.

„Пријатељству, које се до-
казало 1938. године, када 
смо били изневерени од 
западних савезника, али и 
1968. године - када су нас 
изневерили источни савез-
ници. У оба случаја српски 
народ нам је изразио подрш-
ку, а ми смо му захвалили 
бомбардовањем. Овом при-
ликом желим да се извиним 
за бомбардовање тадашње 
Југославије“, навео је пред-
седник Земан.

Такође, истакао је да Ср-
бија веома успешно успоста-
вља добре и коректне односе 
са свим кључним земљама. 
Оценио је да је успех Србије 
на пољу вакцинације евиден-
тан, јер је својим грађанима 

обезбедила вакцине из неко-
лико земаља.

„Веома ценим ову посету 
и радо се сећам своје посе-
те Београду. Надам се да ћу 
пред сам крај свог мандата 
још једном видети тај град“, 
закључио је председник Зе-
ман.

У пратњи српске деле-
гације, председник Вучић 
састао се и са председни-
ком Посланичког дома Пар-
ламента Чешке Радеком 
Вондрачеком и уписао се у 
књигу почасних гостију По-
сланичког дома. Посетио је 
и Сенат Чешке где се, такође, 
уписао у Књигу почасних 
гостију. Тим поводом, пред-
седник Сената Вистрчил, у 
част српског председника, 
приредио је вечеру. Пред-
седник Вучић разговарао је 
и са кардиналом Домиником 
Дуком, надбискупом праш-
ким и примасом чешким, и 
обишао катедралу Светог 
Вита, Светог Вацлава и Све-
тог Војтјеха.

Током другог дана посете 

Чешкој Републици, обишао 
је тзв. Зелену зграду „ДРН“ 
компаније СЕБРА, у пратњи 
потпредседника Владе Чешке 
и министра индустрије, трго-
вине и саобраћаја Карела Ха-
вличека и сувласника Петера 
Немеца и Јана Фидлера, где 
је присуствовао презентацији 
пројеката у Београду. 

Веома важан разговор 
био је и са председником 

Владе Чешке Републике Ан-
дрејем Бабишом, након које 
се уписао у Књигу почасних 
гостију.

„Веома сам захвалан Ан-
дреју Бабишу на гостоприм-
ству и на добрим разгово-
рима“, рекао је председник 
Вучић и додао да су теме 
разговора биле успешна вак-
цинација, подршка Србији 
на европском путу, као и све 

оно што Србија може да учи-
ни за чешке инвеститоре.

Председник Србије разго-
варао је и са представници-
ма више чешких компанија и 
изразио наду да на том пољу 
можемо да постигнемо још 
боље резултате.

„Наставићемо да радимо 
на јачању владавине права, 
на програмима субвенција и 
програмима за привлачење 
страних инвестиција“, иста-
као је он, и нагласио да је Ср-
бија успела да привуче више 
од 60 одсто укупних директ-
них страних инвестиција за 
цео регион. Изразио је наду 
да би за две године трговин-
ска размена између Србије и 
Чешке могла да буде већа од 
1,5 милијарди евра.

„Србија већ има суфицит 
са Чешком. То никада нисмо 
имали у историји, до 2019. 
године. То је оно у чему је 
снага Србије! Важно је да љу-
дима обезбедимо будућност, 
прилику да раде, зараде и 
пристојно живе“, закључио 
је председник Вучић.

иСторијСко иЗВињење предСедника чеШке републике предСеднику Вучићу и граЂанима Србије

Председник 
Чешке Милош 
Земан:

МОЛИМ СРПСКИ НАРОД ДА НАМ ОПРОСтИ БОМБАРДОВАњЕ

Председник 
Србије 
Александар Вучић:

СРБИјА ЋЕ ЧЕШКИ НАРОД ДОжИВљАВАтИ, НЕ САМО КАО 
ПРИјАтЕљСКИ, ВЕЋ И КАО БРАтСКИ

СВе боља тргоВинСка раЗмена иЗмеЂу дВе држаВе: предСедник 
алекСандар Вучић и предСедник Владе чеШке андреј бабиШ

Срдачан дочек и пријатељСки раЗгоВор: предСедник Србије 
алекСандар Вучић и предСедник чеШке милоШ Земан

предСедник Вучић у пратњи кардинала доминика дука, 
надбиСкупа праШког и примаСа чеШког, обиШао је катедралу 

СВетог Вита, СВетог ВацлаВа и СВетог Војтјеха

Са предСедником поСланичког дома парламента чеШке 
радеком Вондрачеком

СВечана Вечера коју је у чаСт предСедника Србије органиЗоВао 
предСедник Сената чеШке милоШ ВиСтрчил
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Наша земља је стабил-
на и остварује боље 
резултате од очеки-

ваних. Текући трендови у 
свим привредним секторима 
показују да имамо разлог 
за оптимизам у овој години. 
Посебно радују резултати у 
првом кварталу, јер је то по-
казатељ да можемо да дос-
тигнемо и већу стопу раста 
од прогнозираних 6 одсто. 
Наиме, очекивали смо пад 
од минус 1,3 одсто, а заправо 
имамо први квартал у плусу 
од 1,2 одсто. Са тим резул-
татом, ми смо већ сада на 6,4 
или 6,5 одсто раста за ову го-
дину. Уколико ово успемо да 
остваримо, то значи да ћемо 
поново бити на врху Европе и 
то не само у спорту, већ и по 
питању економије.

Министар финансија Си-
ниша Мали, у интервјуу за 
„СНС Информатор“, такође 
објашњава и да ће нам ова-
кав раст отворити пут за још 
већа улагања у инфраструк-
туру, за инвестиције, за раст 
животног стандарда. Према 
његовим речима, чињеницу 
да српска економија одоле-
ва кризи и постиже одличне 
резултате препознали су и 
Светска банка и Међуна-
родни монетарни фонд који, 
иако имају конзервативнији 
приступ, прогнозирају да ће 
наша економија расти 4,5, 
односно 5 одсто ове године.

Колико сте задовољ-
ни радом привреде и 
пуњењем државне касе?
- Последњих неколико го-

дина створене су основе за 
даље убрзање привредног 
раста, а и удео инвестиција у 
БДП-у константно расте. Као 
што сам и раније напомињао, 
очекујемо да ове године не 
само одржимо, већ и унапре-
димо рад привреде. Зато су 
предвиђена никад већа јавна 
улагања. Издвајамо рекорд-
них 7,2 одсто БДП-а за капи-
талне инвестиције. А да би 
људи разумели, то је начин да 
обезбедимо једнаке услове за 
живот на целој територији 
земље, али и да радимо на по-
дизању животног стандарда, 

јер се тако отварају врата за 
велике и домаће и стране ин-
вестиције. Попут ланчане ре-
акције, производ ће свакако 
бити раст економије, односно 
могућност за раст и плата и 
пензија. Уз све то, јавни дуг је 
стабилан и неће прећи ниво 
од 60 одсто БДП-а.

Шта очекујете од 2021. 
године? Од чега зависи 
колики ће нам бити БДП 
на крају године?
- Раст наше економије за-

виси, пре свега, од наше пре-
даности, али и одговорности. 
Зато је изузетно важно да се 
грађани вакцинишу. Не забо-
равите да смо једна од ретких 

земаља која је грађанима по-
нудила да бирају између чак 
четири врсте вакцина против 
вируса корона. Ако се што 
брже и у што већем броју вак-
цинишемо, то је онда сигуран 
знак да ће се наша економија 
још више отворити. Али, нис-
мо усамљено острво, већ за-
висимо и од региона и од ос-
татка света. И сами знате да 
и ове године држава помаже 
и привреду и грађане. Важна 
је и производња, као и потро-
шња. Зато сматрамо да новац 
који грађани добијају може 
само додатно да допринесе 

повећању БДП-а. Уосталом, 
резултати прошле године го-
воре сами за себе - Србија је 
имала најмањи пад од свега 
један одсто, што је био један 
од најбољих резултата у Ев-
ропи. Неоспорно је да расту 
услуге, индустрија, грађе-
винарство, туризам. Оства-
рујемо боље резултате него 
прошле године, а то је и по-
казатељ да смо одлично тар-
гетирали мере. То је разлог 
за оптимизам и веру да ће у 
другом кварталу ове године, 
иако је планирано 10 одсто, 
наша економија расти и више 
од 11 одсто. Дакле, уз опти-
мизам и одговорност и према 
себи и према другима, може-

мо остварити и већи раст од 6 
одсто на крају године. 

Да ли можете да изнесе-
те процену какву бисмо 
имали економску ситу-
ацију да није било пан-
демије?
- Србија је 2012. године 

клизила по ивици банкрота, 
а захваљујући тешким мера-
ма фискалне консолидације, 
успели смо да подигнемо 
економију и да радимо на 
побољшању животног стан-
дарда грађана. Захваљујући 
томе, спремни смо ушли у 

пандемију вируса корона. 
Веома сам поносан на све што 
смо учинили и за наше грађа-
не и за привреду. У Србији 
нисмо имали црне сценарије, 
односно масовна отпуштања 
и затварање фабрика. Велики 
је успех што смо успели да, за 
свега четири месеца прошле 
године, изградимо две ко-
вид болнице, да започнемо 
изградњу треће  и да обезбе-
димо медицински материјал, 
респираторе, лекове, вакци-
не. Дакле, Србија одолева и 
незаустављиво иде напред 
захваљујући борби на два 
фронта - економском и здрав-
ственом. На време смо пре-
познали изазове и учинили 
све да спречимо велике по-
следице вируса корона. Ако 
се сетите да смо у пандемију 
ушли са високим стопама рас-
та, да смо четири године има-
ли суфицит у буџету, што нам 
је обезбедило да онда када 
је неопходно реагујемо и по-
могнемо по први пут и грађа-
нима и привреди, замислите 
где бисмо били данас да није 
било вируса корона. Исто-
времено, почетком године ус-
пели смо и да подигнемо пла-
те у јавном сектору, пензије, 
као и минималну цену рада. 
И по томе смо јединствени у 
свету. Дакле, не смем ни да 
помислим где бисмо били 
данас да није било ових окол-
ности које су уназадиле целу 
светску економију. То нас, с 
друге стране, не спречава да 
одговорно и оптимистично 
градимо бољу будућност за 
грађане ове земље.  

Колико ће масовна вак-
цинација допринети опо-
равку српске привреде?
- Као што сам више пута 

напомињао, уколико се 
грађани у што већем броју и 
што брже вакцинишу, наша 
економија ће се пре отвори-
ти. Отвориће се и могућност 
за живот попут оног који смо 
имали пре пандемије виру-
са корона. Ипак, срећан сам 
јер грађани препознају зна-
чај борбе и за здравље и за 
економију, велики број њих 
је већ вакцинисан, а ми, као 

држава, одлучили смо да на-
градимо оне који су примили 
макар једну дозу вакцине. 
Све што дајемо грађанима, 
на крају се кроз потрошњу 
враћа у буџет. Када је у пи-
тању помоћ од 3.000 дина-
ра за вакцинисане, поред 
здравственог, ово је и под-
стицај потрошње. Тиме, та-
кође, показујемо да држава 
цени одговорно понашање и 
према себи и према другима.

Колико ће у овој години 
бити исплаћено новца 
државне помоћи грађа-
нима?
- Привреда и грађани су уз 

трећи и два пакета прошле 
године подржани са више 
од осам милијарди евра, што 
чини укупно 17,4 одсто БДП-
а. Трећи пакет је вредан 266 
милијарди динара, што чини 
4,5 одсто БДП-а. Поштују се 
термини исплате, како је и 
обећано, јер не желимо да 
дозволимо да се поремети 
животни стандард грађана 
ни на који начин. Грађани Ср-

бије су увек на првом месту, у 
фокусу свих активности које 
спроводимо. До краја године, 
у сваком месецу исплаћује се 
део помоћи. Посебно је ва-
жна помоћ грађанима 30+30 
евра, још 3.000 динара за 
вакцинисане, 50 евра додат-
но за пензионере, као и 60 
евра додатно за незапосле-
не. Предвиђена је и помоћ 
грађанима са Косова и Мето-
хије, укључујући и децу, од 
100 евра, односно 200 евра 
за незапослене. Подсећам и 
да смо прошле године свим 
пунолетним грађанима ис-
платили 100 евра помоћи. 
Ово је показатељ колико је 
наша држава јака, стабилна 
и одговорна, да је ту за своје 
грађане када је најпотреб-
није. Верујем да је ова мера, 
уз прошлогодишњу, допри-
нела оптимизму који је свима 
био потребан у овим тешким 
временима.  

Да ли имате информацију 
које државе имају сличне 
мере помоћи грађанима и 

да ли је Србија лидер и на 
том пољу?
- Србија је процентуално, у 

односу на величину терито-
рије и број становника, међу 
водећим државама у свету по 
питању помоћи и грађанима и 
привреди. У региону предња-
чимо по висини помоћи која 
је обезбеђена. У овим тешким 
временима имали смо капа-
цитета и да помогнемо ком-
шијама, јер смо слали вакци-
не и отворили вакцинационе 
пунктове за њих. Напомињем 
још једном - Србија није пус-
то острво, а што пре се цео 
регион и Европа отворе, то 
ћемо имати боље економске 
резултате. Сада је економија 
условљена здрављем и то је 
нова реалност коју живимо. 

Како Ви, као стручњак 
за финансије, комента-
ришете то што је Драган 
Ђилас постао милионер 
тако што је, уз помоћ 
свог машинског мозга, 
умео да израчуна 100 
минус 20 одсто, па опет 
минус 20 одсто?
- Тај политичар већ дуже 

време, док кидише на фотељу 
у коју би да се убаци милом 
или силом, објашњава овом 
народу како је паметан, јер 
остали немају његов машин-
ски мозак и не знају да из-
рачунају проценте. Његове 
проценте тешко ко може да 
схвати, али да државни ор-
гани чине све да утврде где 
су и на који начин завршили. 
Тужна је била земља у којој 
је владао такав „стручњак“, 
који је успео да захваљујући 
машинском мозгу израчуна 
100 минус 20 одсто, па опет 
минус 20 одсто и постане ми-
лионер. Тужна, јер је уместо 
просперитета доживела да 
њени грађани једва прежи-
вљавају, уз затварање фа-
брика, губљење на десетине 
радних места. Његов опус је 
широк, а понекад и непрепри-
чив - сетимо се Пазл града, 
реплике Теразија, ријалитија 
у Пионирском граду... С дру-
ге стране, та иста Србија га је 
свргла с власти и запамтила 
његову заоставштину, чија се 

последица огледа у украде-
ним милионима на неколико 
десетина рачуна у више од 
17 земаља света – од Маури-
цијуса, преко Швајцарске до 
Хонгконга. Ето, толико је тај 
машински мозак успео да 
„олакша“ грађане Србије. Из 
овога је јасно колика је Ђи-
ласова незајажљивост, али и 
да не мораш бити стручњак 
за финансије да би разумео 
обим лоповлука. Грађани се 
таквих стиде.

Како видите његове на-
паде на председника 
Александра Вучића, на 
државну политику, бук-
вално на сваки потез, 
укључујући и набавку 
вакцина?
- На опозиционој сцени 

имамо газде предаторе, који 
на Србију гледају као на плен. 
Нажалост, поједини се остр-
вљују на сваки резултат који 
је постигнут и покушавају да 
унизе нашу земљу на безброј 
начина - од писања Европској 
комисији, Светској банци, 
ММФ-у, до обраћања стра-
ним политичарима и обила-
жења амбасада у потрази за 
инструкцијама, те хроничним 
негирањем постигнутих ре-
зултата. Готово свакоднев-
но, ти исти нападају и нашег 
председника Александра Ву-
чића, јер је за њих власт начин 
да што више украду. Тако је 
и са Драганом Ђиласом, који 
је уз слоган „Имамо план“ 
формирао компанију коју је 
назвао Странка слободе и 
правде. Од таквих амбиција, 
односно „планова“, грађане 
одмах заболи глава и већина 
њих помисли - не поновило 
се! Велики „патриота“ напа-
дао је и набавку вакцина, па је 
први потрчао да се вакцинише 
на Београдском сајму. Али, 
грађани су навикли да Ђилас 
демантује сам себе и, уместо 
пропасти, изнова бирају пут 
напретка, јер су видели да 
може другачије и боље да се 
живи и у Србији. Видели су и 
да држава може да буде парт-
нер и подршка када је најпо-
требније, што је некада било 
незамисливо.

СИНИША МАЛИ, 
министар финансија

СРБИјА НЕЗАУСтАВљИВО ИДЕ НАПРЕД

ПРОСЕЧНА ПЛАтА ОД 
јАНУАРА 600 ЕВРА

Председник Србије Алек-
сандар Вучић пренео је 
грађанима најновију прогно-
зу ММФ-а за Србију, према 
којој ће раст БДП-а у 2021. 
години износити шест одсто.

„Изузетно сам поносан 
због најновије прогнозе 
ММФ-а, који је променио 
пројекције за Србију. Раније 
су говорили да ће раст изно-
сити пет одсто. ЕК је, такође, 
променила прогнозу и рекла 
да ће бити 5,3 одсто, а сада 
је и ММФ променио на шест 
одсто“, рекао је председник 
Вучић.

Истакао да је ММФ до-
шао на оно што је и Србија 
говорила, да ће раст БДП-а 

наше земље ове године из-
носити шест одсто, а да је 
он говорио да може да рас-
те и до седам одсто. Према 
његовим речима, Србија је у 
2020. имала минус од 0,9 од-
сто, по чему је, уз Литванију, 
била најбоља у Европи. Сада 
је ММФ променио процену и 
за 2022. годину са 3,8 на 4,5 
одсто.

„Овакав раст БДП-а значи 
да ће просечна плата у Србији 
већ од 1. јануара бити већа од 
600 евра, а у Београду више 
од 770 или 780 евра, као и 
да ће ова година бити завр-
шена са БДП-ом већим од 50 
милијарди евра“, подвукао је 
председник Вучић.
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ЗАПРАтИ НА ИНСтАГРАМУ

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

Златиборски округ и 
општине Пријепоље 
и Прибој посетио је 

председник Србије Алек-
сандар Вучић, где се састао 
са пољопривредним произ-
вођачима и председницима 
општина Прибој, Пријепоље, 
Сјеница и Нова Варош, након 
чега је присуствовао свеча-
ном отварању хотела „Терме 
36,6“ и фабрике „АФТ“.

Председник Вучић је по-
сету Златиборском окру-
гу започео разговором са 
грађанима Пријепоља, који 
су му изложили проблеме 
са којима се сусрећу, али и 
предлоге за унапређење ква-
литета живота у том крају. 
Вучић је истакао да држава 
ради на привлачењу инвес-
титора, али да је за озбиљ-
не и дугорочне пројекте од 
пресудног значаја изградња 
брзе саобраћајнице, као и га-

сификација, у коју ће држава 
уложити велика средства.

У разговору са пољопри-
вредницима из Пријепоља, 
председник Вучић напоме-
нуо је да је за државу важно 
да обезбеди субвенције у из-
носу од 50 одсто за набавку 
укупно 750 нових трактора 
у Србији, како би сеоска до-
маћинства могла да обнове 
механизацију, и истакао да 
је циљ да се убрза напредак 
пољопривреде будући да 
држава сада има довољно 
средстава за таква улагања.

Након разговора са 
пољопривредницима, пред-
седник је одржао састанак 
са председницима општина 
Прибој, Пријепоље, Сјеница и 
Нова Варош, на којем су раз-
мотрени пројекти од значаја 
за грађане овог краја, као и за 
привреднике и потенцијалне 
инвеститоре. На састанку је 

договорена изградња пута од 
Кокиног Брода до Прибоја, у 
дужини од око 27 километа-
ра, који ће спојити златарс-
ку и златиборску регију, при 
чему је вредност овог проје-
кта процењена на осам мили-
она евра.

На отварању реконструи-
саног хотела „Терме 36,6“ у 
Прибоју, председник Вучић 
истакао је да управо овакви 
пројекти мењају лице Србије, 
те да ће и држава, са своје 
стране, допринети развоју 
туризма путем још интензив-
нијег улагања у инфраструк-
туру. Захвалио се власнику 
хотела Горану Деспићу, по-
вратнику из Русије, чија је 
инвестиција у реконструк-
цију хотела допринела томе 
да Прибој сада има репре-
зентативни туристички обје-
кат у који ће долазити гости 
из земље и иностранства. 

На отварању фабрике ау-
тоделова „АФТ” у Прибоју, 
председник Вучић истакао 
је да град напредује великом 
брзином и да ова немачка 
компанија најављује могућ-
ност отварања још погона у 
Прибоју и том делу Србије. 
Председник је навео да је реч 
о инвестицији од шест мили-
она евра и да Прибој, после 
40 година, добија изузетно 
значајну фабрику због чега се 
људи поново враћају у Србију.

„Држава ће давати још 
већу подршку, улагаћемо 
и у дуално образовање и у 
инфраструктурне радове. 
Желимо да извршимо реин-
дустријализацију читавог 
овог краја Србије, да људи 
не иду у Немачку, Аустрију, 
Швајцарску и друге земље, 
већ да остану овде“, рекао је 
председник Вучић по завр-
шетку посете Прибоју.

Председник Републи-
ке Србије Алексан-
дар Вучић састао се 

са председником Републике 
Бугарске Руменом Радевим 
у Димитровграду. Двојица 
председника су, након са-
станка са представницима 
бугарске националне мањи-
не, присуствовали церемо-
нији откривања споменика 
Свeтом Ћирилу и Методију 
и обишли реконструисану 
зграду истоимене Гимна-
зије.

Председник Вучић је у 
обраћању, након састанка, 
рекао да су односи Србије 
и Бугарске заиста добри, да 
две земље гаје пријатељске 
везе и поручио да припадни-
ци бугарске националне 
мањине у Србији увек могу 
да рачунају на раширене 
руке државе. Пренео је да 
је са својим гостом разго-
варао, поред теме уџбеника 
на бугарском језику и исто-
ријских питања, пре свега о 
економији, запошљавању и 
инвестицијама.

Председник Вучић истакао 
је да припадници бугарске 
националне мањине треба 
да буду мост између Србије 
и Бугарске.

„Гледаћемо да поштује-
мо ствари које нас везују и 
приближавају, као и да ре-
шавамо ствари које су нас у 
прошлости раздвајале“, по-
ручио је председник Вучић, 

и навео да је трговинска раз-
мена две земље добра, али 
да може и мора да буде и 
већа, те подсетио да постоје 
многи заједнички пројекти, 
који су веома важни за обе 
државе.

„Изградили смо ауто-
пут до границе, а Бугарска 
гради према Софији брзу 
саобраћајницу, односно 
ауто-пут. Вршимо потпу-
ну реконструкцију пруге, 
а почетком идуће године 
кренуће радови на деоници 
Ниш-Димитровград, у вред-
ности од 270 милиона евра“, 
рекао је Вучић и додао да је 
и пројекат интерконектора, 
у вредности од 89 милиона 
евра, важна инвестиција за 
Србију, јер ће, уз Балкански 
ток, омогућити даљу ди-
версификацију енергетских 
извора.

Председник Вучић захва-
лио је Бугарској на подршци 
Србији на европском путу и 
рекао да братском бугарском 
народу жели све најбоље.

Председник Републике Бу-
гарске Румен Радев истакао 
је да Бугарска гради зајед-
нички европски пут са Ср-
бијом и додао да председник 
Вучић испуни све што обећа 
и што је договорено. Захва-
лио се председнику Вучићу 
на позиву и топлом гостоп-
римству и подсетио да је пре 
три године први пут одржан 
састанак двојице председ-
ника заједно са бугарском 
националном мањином у Ср-
бији.

ПУтЕВИ, ГАСОВОД И РЕИНДУСтРИјАЛИЗАцИјА 
ЗЛАтИБОРСКОГ КРАјА

ПРИјЕПОљЕ/ПРИБОј

ЗАјЕДНИЧКИ ПРОјЕКтИ СРБИјЕ И БУГАРСКЕ

предСедник Србије алекСандар Вучић и предСедник 
бугарСке румен радеВ

ДИМИтРОВГРАД

Директор Канцеларије Владе Србије 
за Косово и Метохију и члан Главног 

одбора СНС др Петар Петковић и пред-
седник Привременог органа Општине 
Косовска Митровица Александар Спи-
рић уручили су кључеве 12 нових стано-
ва у насељу Бошњачка махала у северној 
Косовској Митровици.

Станови су изграђени средствима које 
је обезбедила Канцеларија за КиМ, а на-
мењени су младим брачним паровима, 
интерно расељеним и социјално-угро-
женим породицама. Петковић је кључе-
ве уручио и породици Клајић, која је баш 
на своју крсну славу, Лазареву суботу, 
добила нови стан.

Петар Петковић провео је празник 

Врбицу са нашим народом и ма-
лишанима у храму Успења пресве-
те Богородице, у селу Бостане у 
Новом Брду, а Цвети у манастиру 
Високи Дечани. Посету Косову и 
Метохији завршио је у Штрпцу, 
где је са потпредседником Српске 
листе Далибором Јевтићем отво-
рио нови вртић у селу Јажинце, 
изграђен средствима Канцеларије 
за КиМ, који ће моћи да прими 
80 малишана. Такође, Петковић 
је посетио и село Доње Мочаре и 
породицу самохраног оца четворо 
деце Милоша Ивковића, којој је 
средствима Канцеларије изграђе-
на кућа.

СтАНОВИ ЗА МЛАДЕ ПАРОВЕ И УГРОжЕНЕ ПОРОДИцЕ
К
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раЗгоВор Са граЂанима пријепоља

обилаЗак ноВе фабрике „атф“ и реконСтруиСаног хотела „терме 36,6“ у прибоју петар петкоВић уручио је кључеВе 12 ноВих 
СтаноВа у СеВерној коСоВСкој митроВици
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ИНТЕРВЈУ

Председник Србије 
Александар Вучић 
посетио је мобилни 

пункт за вакцинацију у селу 
Врело поред Уба и позвао 
грађане да се вакцинишу, 
како би заштитили себе и 
своје ближње. Народна по-
сланица Ивана Николић 
каже за „СНС Информатор“ 
да је одзив грађана за вак-
цинацију, након посете пред-
седника, видно у порасту, те 
да се нада да ћемо врло брзо 
достићи проценат имунизо-
ваних који нам је потребан 
да можемо да кажемо да смо 
стекли колективни имунитет.

- Вакцинација је питање 
опстанка и развоја наше 
земље. Србија са свих страна 
добија похвале због набав-
ке вакцина и због одлично 
организоване имунизације. 
Захваљујући политици пред-
седника Александра Вучића 
и међународној репутацији 
коју има, која је национално 
добро, ми у Србији, не само 
да имамо довољно вакцина, 
већ грађани могу да бирају 
којом од четири врсте које 
су на располагању, желе да 
буду заштићени.

Како Убљани, посебно 
млади, виде политику 
председника Александра 
Вучића и промене које се 
дешавају широм Србије?
- Политику председни-

ка Вучића Убљани виде као 
борбу за останак младих у 
Србији. То је политика рав-

номерног развоја свих де-
лова Србије, којој није у фо-
кусу само Београд, већ цела 
Србија, од севера до југа, 
од истока до запада. Поли-
тика председника Вучића је 
политика једнаких шанси, 
политика перспективе и по-
тенцијала, која иза себе има 
резултате, али и јасан план 
за наставак развоја.

Колико ће ауто-пут „Ми-
лош Велики“ допринети 
економском развоју Уба, 
доласку нових инвести-
тора и отварању нових 
радних места?
- На листи приоритета 

сваког инвеститора, у тре-
нутку када се опредељује 
за улагање у било који део 
наше државе, налази се ин-
фраструктура. Изградњом 
ауто-пута „Милош Велики“, 
Уб је постао повољан за нове 
инвестиције, што са собом 
повлачи нова радна места, 
смањење незапослености и 
бољи животни стандард, што 
је стратешки циљ политике 
председника Вучића и у фо-
кусу програма „Србија 2025“. 
Поносни смо на то што се, 
током пандемије корона ви-
руса, ниједан инвеститор 
није повукао, нити је одус-
тао од планиране инвести-
ције у Србији. Такође, у Убу 
је одржан тренд интезивне 
реализације најзначајнијих 
пројеката, имамо на десе-
тине активних градилишта, 
стварамо добар привредни и 
економски амбијент, како би 
Уб био још боља дестинација 
за долазак инвеститора.

Каква је привредна ак-
тивност у Убу?
- До 2012. године прак-

тично смо били на зачељу. 
Откако је Српска напредна 
странка, на челу са председ-
ником Општине Уб Дарком 
Глишићем, преузела одго-
ворност у Убу - Уб је доживео 
експанзију развоја. Констант-
но се ради и гради, једна ин-
вестиција „повлачи“ другу. 
Томе сведочи и све већи број 

запослених, нарочито мла-
дих, који бирају Уб као место 
у ком ће градити будућност и 
стварати породицу.

Колико ће овај ауто-пут, 
али и нове инвестиције 
приближити Уб Београду 
и направити од њега још 
боље место за живот?
- Уб је потпуно променио 

слику као сфера интересо-
вања за инвестиције пре и 
након отварања ауто-пута и 
уверени смо да ће у година-
ма испред нас бити нових фа-
брика у нашој индустријској 
зони. Желим да истакнем да 
људи из Уба више не одла-
зе, већ има и примера да се 
појединци из Београда до-
сељавају у Уб због квалите-
та локалне инфраструктуре, 
образовних и здравствених 
институција, као и због ква-

литених садржаја за све сфе-
ре друштвеног живота.

Каква је ситуауција са 
локалним саобраћајни-
цама, са обновом струј-
не и водоводне мреже 
и школских зграда, на 
чему је веома инсисти-
рао председник Општи-
не, Дарко Глишић?
- Посебно смо поносни на 

улагања у здравство и обра-
зовање у Убу. Успели смо да, 
уз помоћ државе и председ-
ника Вучића, имамо проши-
рен, комплетно реконстру-
исан и савремено опремљен 
дом здравља, који изгледа 
као болница. Ово је један 
од најрепрезентативнијих и 
најмодернијих објеката у ре-
гиону и један од најопремље-
нијих у Србији, са новим 
зградама и службама. Такође, 
успели смо да изградимо нај-
модернији вртић у Србији и 
да укинемо „листе чекања“. 
Обновили смо и модерно оп-
ремили готово све школе на 
територији општине, у неким 
селима смо изградили нове. 
Поред детаљне обнове и про-
ширења, основна школа у Убу 
од недавно има и затворени 
базен. Сваке године асфал-
тирамо улице и у сваком селу 
радимо нове километре ас-
фалта. Некада је за нека села 
био успех када им је био обез-
беђен камен како би пресип-
али локалне саобраћајнице, 
данас је председник Дарко 
Глишић поставио стандард, 
да не може година да прође, 
а да се у сваком селу не ас-
фалтира неки путни правац. 
Много је рађено на обнови 
нисконапонске мреже и Уб 
је богатији за две модерне, 
потпуно аутоматизоване 
трафостанице. Такође смо 
ушли и у решавање вишеде-
ценијског проблема са водо-
водном мрежом. Приликом 
недавне посете Убу, и пред-
седник Вучић истакао је да ће 
овај проблем у наредне две 
године бити решен.

Шта Вам кажу грађани 

када Вам се обраћају као 
народној посланици која 
заступа њихове инетере-
се у Скупштини Србије?
- Најбитније је да грађа-

ни знају да смо ми, народни 
посланици, управо ту због 
њих, и да на нас увек могу 
да рачунају. Обраћају ми се 
са различитим питањима, 
идејама и сугестијама, по-
чевши од инфраструктуре 
до остваривања одређених 
права. Морам да истакнем да 
ми је веома значајна подршка 
председника Дарка Глишића, 
локалног руководства и ко-
лега из ОО СНС Уб, без чије 
подршке и залагања ни мој 
рад и помоћ за грађане не би 
био видљив и могућ.

Које бисте пројекте из-
двојили, који су пред-
виђени за реализацију у 
овој и у наредним годи-
нама?
- Важно нам је да даље 

унапређујемо школе и здрав-
ство, да стварамо амбијент 
да се још више људи запосли. 
Наставићемо да улажемо у 
путну и  комуналну инфра-
структуру, али и у спортске 
садржаје и модерна дечија 
игралишта. Пустили смо у рад 
новоизграђену зелену пијацу, 
а ускоро ћемо отворити један 
од најсавременијих аква пар-
кова у Србији. Заиста, ства-
рамо Уб све пожељнијом дес-
тинацијом за живот, за нове 
инвестиције, а пре свега за 
останак младих који ће гра-
дити своју будућност у нашој 
општини, као и повратак оних 
који су отишли. Поносни смо 
на то како Уб изгледа, много 
је урађено, али знамо да има 
делова општине о којима тре-
ба још више да се побрине-
мо. Уб је данас, захваљујући 
политици СНС, председнику 
Александру Вучићу и Дарку 
Глишићу, најјачи у својој ис-
торији. Шта грађани о томе 
мисле, најбоље сведочи ника-
да већа подршка нашој стран-
ци на претходним изборима, 
а сигурна сам да ће у будућ-
ности Уб бити још јачи.

ИВАНА 
НИКОЛИЋ, 

народна 
посланица

ДОЧЕКАЛИ СМО ДА СЕ љУДИ 
ДОСЕљАВАјУ ИЗ БЕОГРАДА У УБ

Изградњом 
ауто-пута 
„Милош Велики“, 
Уб је постао 
повољан за нове 
инвестиције, што са 
собом повлачи 
отварање радних 
места и бољи 
животни стандард

НАРОДНА СКУПШтИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИјЕ

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА НАРОДНИХ 
ПОСЛАНИКА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

ТРЕЋИ ДЕО

АЛЕКСАНДАР 
МАРТИНОВИЋ

Шта ће се предузети да 
се лицу правде приведе 
Насер Орић?

Шта ће да 
предузму на-
длежни орга-
ни да се лицу 
правде при-
веде Насер 
Орић, који је 
од 1992. до 
1995. године, 
са својим оружаним форма-
цијама, извршио тешке по-
коље српског становништва 
у Подрињу и убио око 3.500 
Срба, већином жена, деце 
и стараца? Тај човек је у 
Хашком трибуналу осуђен на 
безначајну казну затвора од 
годину дана и сада је слобо-
дан грађанин БиХ.

НЕБОЈША 
БАКАРЕЦ

Ко је организовао заверу 
против председника Ву-
чића?

Т р а ж и м 
о б а в е ш т е њ е 
од МУП-а и 
БИА-е о томе 
ко је орга-
низовао за-
веру против 
председника 
Вучића? Догађаји који су 
уследили после хапшења 
мафијашког клана Беливук, 
али и неки пре тога показују 
да постоји низ повезаних 
догађаја који воде само јед-
ном закључку - да постоји 
завера против председника 
Вучића, чији је циљ заштита 
угрожених интереса поје-
диних лидера опозиције, 
представника бившег ре-
жима и појединаца из вла-
дајућих структура.

СТЕФАН 
СРБЉАНОВИЋ

Како до станова за младе 
брачне парове?

Моје дана-
шње питање 
упућено је 
Влади Репу-
блике Србије, 
пре свих, 
п р е м и ј е р к и 
Ани Брнабић 
и ресорном 
министру Синиши Малом, с 
обзиром да добијам вели-
ки број питања припадника 
млађе популације. Те младе 
људе интересује у којим гра-
довима и општинама ће бити 
грађени државни станови за 
младе брачне парове и који 
ће бити услови за њихово 
добијање?

МИОДРАГ ЛИНТА
Кад ће се решити стам-
бено питање протераних 
Срба?

Због питања становања 
протераних Срба из Хрват-
ске и Федерације БиХ упу-
тио сам три писма предсе-
дници Владе Ани Брнабић. 
Данас други пут подносим 
Предлог закона о изменама 
и допунама Закона о избе-
глицама и питам, пре свега 
Владу, када ће до краја да 
се реши стамбено питање 
и други проблеми проте-
раних Срба из Хрватске и 
БиХ?

УГЉЕША МРДИЋ
Када ће да се реагује због 
претњи свакоме ко укаже 
на Ђиласове рачуне?

Питам на-
длежне држав-
не институције 
при Министар-
ству финансија, 
Министарству 
унутрашњих 
послова и Ту-
ж и л а ш т в у , 
када ће да утврде и саопште 
јавности све што се тиче Ђила-
сових рачуна у иностранству? 
Такође, постављам питање 
када ће да се реагује поводом 
претњи које стижу свима који 
јавно укажу на Ђиласове рачу-
на на Маурицијусу, у Швајцар-
ској и другим земљама?

АЛЕКСАНДАР 
МАРКОВИЋ

Зашто Ђиласови медији 
желе да обесмисле бор-
бу против мафије?

Држава води оштру и све-
обухватну акцију у оквиру 
борбе против мафије, органи-
зованих криминалних група, 
али и борбу против поједи-

ВЛАДИМИР 
МАРИНКОВИЋ

Кад ћете истражити то-
кове новца оних који су 
учествовали у завери про-
тив председника Србије?

Питам пра-
восудне орга-
не, министра 
правде и ми-
нистра унутра-
шњих послова 
када ће истра-
жити токове 
новца оних 
који су учествовали у поку-
шају завере и покушају да се 
физички елиминише пред-
седник Александар Вучић?

наца из државних структура 
који су помислили да могу да 
се ставе изнад закона. Похап-
шена су многа лица, растуре-
на је једна од најорганизова-
нијих криминалних група на 
овим просторима. Питам на-
длежне зашто је део медија, 
блиских Драгану Ђиласу, 
кренуо у отворену кампању 
обесмишљавања борбе про-
тив мафије и омаловажавања 
постигнутих резултата?
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ЕКОЛОГИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА

ЗАјЕДНИЧКА РАДНА ГРУПА

НИКАД ВЕЋА УЛАГАњА 
У ЕКОЛОШКЕ ПРОјЕКтЕ

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ГАСНИ ИНтЕРКОНЕКтОР 
СРБИјА-БУГАРСКА

Министарка Зо-
рана Михајловић 
присуствовала је 
потписивању Угово-
ра о зајму Европске 
инвестиционе банке 
за пројекат изградње 
гасне интерконек-
ције Србија-Бугарска, 
који је вредан 160 
милиона евра. „Гас-
на интерконекција између 

Србије и Бугарске 
значи гасну стабил-
ност. У 2021. години 
донећемо важне од-
луке по питању енер-
гетске транзиције, 
да се више окрећемо 
ка чистим изворима 
енергије, да градимо 
гасне и електране из 
обновљивих извора“, 

поручила је Михајловић.

КУЛТУРА

САРАДњА СА ИтАЛИјОМ
Министарка култу-

ре Маја Гојковић сас-
тала се са министром 
културног наслеђа и 
активности и туризма 
Италије Дариом Фран-
ческинијем у Венецији, 
где је одржано 17. 
Међународно Бијенале 
архитектуре. Истакла 
је да су билатерални 

односи добри и да су 
две државе потписа-
ле документ о стра-
тешком партнерству, 
што је омогућило да 
додатно унапреди-
мо и односе у кул-
тури, и нагласила да 
је Србија спремна на 
даље унапређење 
сарадње.

Министарка Ма-
рија Обрадовић и 
министарка управе 
Републике Српске 
Сенка Јујић разго-
варале су на марги-
нама седнице влада 
Републике Србије 
и Републике Српс-
ке, у Источном Са-

рајеву. Обрадовић 
и Јујић потписале 
су одлуку о обра-
зовању заједничке 
радне групе која 
ће координирати 
активностима у ре-
ализацији циљева 
Меморандума о са-
радњи.

„Држава улаже ог-
ромна средства у еко-
лошке пројекте који ће 
подићи квалитет жи-
вота грађана у Прије-
пољу, Прибоју, Новој 
Вароши и Сјеници“, 
поручила је министар-
ка Ирена Вујовић, на-
кон обиласка радова 
на санацији депоније 
Стањевине у Прије-

пољу и на изградњи 
трансфер станице у 
Новој Вароши. Како је 
рекла, у плану је из-
градња и пречистача 
отпадних вода и ка-
нализационе мреже, а 
значајна средства уло-
жена су у побољшање 
квалитета ваздуха и 
решавање проблема 
отпада на Лиму.

ФИНАНСИЈЕ

ЕКОНОМСКА САРАДњА СА 
ЧЕШКОМ

Министар Сини-
ша Мали састао се у 
Прагу са потпредсед-
ником Владе Чешке 
и министром индус-
трије, трговине и 
саобраћаја Карелом 
Хавличеком. „Учи-
нићемо све како би 
инвестиције о којима 

сам разговарао са 
министром - улагање 
у туризам, бањске 
капацитете, телеко-
муникације, енер-
гетику и транспорт 
- у што краћем пери-
оду довели у нашу 
земљу“, истакао је 
Мали.

ПРИВРЕДА

НАСтАВАК УСПЕШНЕ САРАДњЕ 
СА ЕБРД

Министарка Анђел-
ка Атанасковић саста-
ла се са новим дирек-
тором Европске банке 
за обнову и развој за 
Западни Балкан Мате-
ом Коланђелијем и од-
лазећом директорком 
те институције Жужа-
ном Харгитаи. Саго-
ворници су се сложили 

да је заједнички рад 
на активностима које 
Министарство привре-
де спроводи са ЕБРД, 
нарочито у сектору 
малих и средњих пре-
дузећа и реформи уп-
рављања привредним 
субјектима у државном  
власништву, конструк-
тиван и садржајан.

ЕКОНОМСКА ШтЕтА 
СВЕДЕНА НА МИНУМУМ

ПОЉОПРИВРЕДА

ПОДРШКА ЗА ПРЕДУЗЕЋА И 
МАЛА ГАЗДИНСтВА

М и н и с т а р с т в о 
пољопривреде са 
Светском банком за-
почиње доделу беспо-
вратних средстава ма-
лим пољопривредним 
газдинствима и пре-
дузећима, али и мо-
дернизацију сопстве-
ног система за доделу 
субвенција. Министар 
Бранислав Недимовић рекао 

је да ће корисни-
ци моћи да добију 
бесповратних 50 
одсто од укупне 
вредности инвести-
ције, док ће се 40 
одсто финансирати 
из кредита код ба-
нака које су учес-
нице пројекта, а 
свега 10 одсто про-

извођачи ће дати као учешће.

„Инфлација у Србији остала је чвр-
сто под контролом, упркос шоковима 
из међународног окружења и због 
измењених услова током пандемије“, 
рекла је гувернерка НБС Јоргованка 
Табаковић. „Приоритет монетарне 
политике биће обезбеђење ценовне и 

финансијске стабилности, уз подршку 
бржем расту привреде, запослености, 
извоза“, навела је Табаковић у пре-
зентацији мајског извештаја о инфла-
цији, у којем се констатује да је Србија 
успела да економску штету сведе на 
минимум.

СРБИјА ИЗДВАјА ЗНАЧАјНА СРЕДСтВА 
ЗА ПРОјЕКтЕ У РЕПУБЛИцИ СРПСКОј

Председница Владе Ана 
Брнабић изјавила је 

у Источном Сарајеву, на-
кон седнице влада Србије 
и Републике Српске, да ће 

наша земља инвестирати 
787 милиона евра у Репу-
блику Српску. Покреће се 
изградња Хидроелектране 
Бук Бијела, ауто-пута Бео-

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ОДБРАНА

ШПАНИјА И МАРОКО СУ ВАжНЕ, 
ПРИјАтЕљСКЕ ЗЕМљЕ

Министар Никола 
Селаковић боравио је 
у званичним посетама 
Шпанији и Мароку, а 
у фокусу разговора 
били су билатерал-
ни односи, питање 
Косова и Метохије и 
економске теме. Се-
лаковић је истакао да 
су Шпанија и Мароко 

две изузетно важне и 
пријатељске земље, 
подсећајући да ни 
Мадрид ни Рабат 
нису признали једно-
страно проглашену 
независност Косова. 
Посебна тема разго-
вора било је поспе-
шивање економске 
сарадње.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ИНтЕНЗИВИРАНО СПРОВОЂЕњЕ 
РЕФОРМИ

Министарка Јадран-
ка Јоксимовић раз-
говарала је са извес-
тиоцем Европског 
парламента за Србију 
Владимиром Билчи-
ком о активностима 
Владе Србије у про-
цесу европских ин-
теграција. „У складу 
са захтевима нове 
методологије, Влада 

Србије интензивирала 
је спровођење рефор-
ми које су неопходне 
за достизање крите-
ријума из кластера 3 
- Конкурентност и ин-
клузивни раст и клас-
тера 4 - Зелена аген-
да, дигитализација 
и инфраструктурно 
повезивање“, рекла је 
Јоксимовић.

НОВИХ 30 тЕНКОВА И 30 ОКЛОПНО-
ИЗВИЂАЧКИХ АУтОМОБИЛА

Министар одбране 
Небојша Стефано-
вић и начелник Ге-
нералштаба Милан 
Мојсиловић при-
суствовали су при-
мопредаји тенкова 
Т-72МС и оклопно-
извиђачких ауто-
мобила БРДМ-2МС 

из донације Руске 
Федерације Србији. 
Донација, у вред-
ности од око 75 ми-
лиона евра, реали-
зована је на основу 
споразума који су у 
Сочију договорили 
председници Вучић 
и Путин.

ЗДРАВЉЕ

НОВА РАДНА МЕСтА ЗА 
ЗДРАВСтВЕНЕ РАДНИКЕ

Министар здравља 
Златибор Лончар изја-
вио је да ће се у про-
ширеним објектима 
здравствених устано-
ва на територији Но-
вог Сада и Војводине 
запослити сви потреб-
ни здравствени рад-
ници, након обиласка 
радова на изградњи 

нових блокова Кли-
ничког центра Војво-
дине. „Овде ће се за-
послити сви потребни 
медицински радници, 
а размишљамо да и 
медицинари уђу у ка-
тегорију оних који ће 
моћи да купују јефти-
не станове“, навео је 
Лончар.

град-Сарајево, деонице Ра-
ча-Бијељина и аеродрома 
Требиње. „Кроз ове пројек-

те Србија у РС улаже око 
500 милиона евра“, нагла-
сила је Брнабић.
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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2. ПРИБОЈ
БРИГА О ЗАшТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Потписан је меморандум о 
сарадњи између Прибоја и Чаје-
тине из Србије, и Вишеграда и 
Рудог из Републике Српске. Ра-
дови на изградњи топлане на 
биомасу одвијају се по плану, 
а у Министарству рударства и 
енергетике потписан је уговор 
за замену свих подстаница. Ми-
нистарство спорта одобрило 
је средства за реконструкцију 
фискултурне сале у Спортском 
центру. Почела је реконструк-
ција пијаце у Старом Прибоју 
и пешачке стазе према насељу 
Мраморје. Министарство заш-
тите животне средине одобрило 
је средства за замену котлова 
на чврсто гориво котловима на 
пелет, за пошумљавање и за из-
градњу преграде за прикупљање 
отпада у Потпећком језеру. Де-
легација Општине посетила је 
побратиме у Прилужју и највећу 
српску енклаву на централном 
КиМ. Савет за безбедност са-
обраћаја пети пут поделио је ау-
то-седишта за децу и обезбедио 
опрему за саобраћајну полицију.
Три школе из Прибоја добиле су 
2,5 милиона динара за опремање 
кабинета, од средстава опорту-
нитета.

3. НОВА ЦРЊА
ПРОмОЦИЈА БИЦИКЛИЗмА

У оквиру пројекта „Tour de 
Banat 2“, Општина и Регионални 
центар за друштвено-економски 
развој организовали су „Цикло 
фест“, у којем су учествовали 
ученици ОШ „Ђура Јакшић“. Сви 
учесници награђени су бицик-
листичким комплетом, а шест 
најбољих учесника - бициклима. 

Општина је доделила стипендије 
и једнократну финансијску помоћ 
за ученике и студенте.

4. ЖИТИШТЕ
НОВИ АСФАЛТ

Мештани три улице у Хетину 
решиће вишедеценијски про-
блем и добиће нови асфалт, а 
Општини су одобрена средства 
и за проширење пута Српски 
Итебеј - Хетин. Министарство 
државне управе и локалне само-
управе и Општина финансирали 
су реновирање зграде Дома кул-
туре у Честерегу. Покрајински 
секретар Дане Баста посетио је 
објекте фудбалског клуба у Жи-
тишту, трим стазу у Банатском 
Двору и терене ФК у Банатском 
Карађорђеву. Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину 
суфинансира реконструкцију 
трибина на стадиону у Банатском 
Карађорђеву. Општина је распи-

сала јавни позив угоститељима 
за доделу једнократне помоћи. 
Покрајински секретаријат за 
пољопривреду суфинансира 
уређење атарских путева и изра-
ду пројектно-техничке докумен-
тације за модернизацију локал-
не инфраструктуре. Општина је 
уручила уговоре о стипендирању 
и једнократној помоћи студенти-
ма. Министарство привреде одо-
брило је и средства за изградњу 
пешачке стазе дуж рибњака у Ба-
натском Карађорђеву.

6. ДИМИТРОВГРАД
ПОСЕТА мИНИСТАРКЕ 
АТАНАСКОВИћ

Министарка привреде Анђелка 
Атанасковић, у пратњи начелнице 
Пиротског округа Драгане Тончић, 
председника Општине Владице 
Димитрова и члана Већа Драгана 
Манчева, посетила је погон мле-
каре „Стара планина“. Активисти 

ОО делили су „СНС Информатор“ 
на градској пијаци.

7. ВАРВАРИН
ПРОГРАм „ЧИСТА СРБИЈА“

Oпштинa Вaрвaрин jeднa je oд 
65 oпштине кojе су ушле у прoгрaм 
„Чистa Србиja“ зa срeдствa кoja 
ћe бити улaгaнa у изгрaдњу 
кaнaлизaциoнe мрeжe и сeпaрaтoрa 
зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa. 
Радови ће бити извођени у Пр-
вoмajскoj улици у Вaрвaрину и 
нaсeљу Рaсaдник, у Сeлу Вaрвaрин, 
Гoрњeм Кaтуну и Oбрeжу.

8. ШАБАЦ
ЗА ЧИСТИЈИ ГРАД

Активисти ГО СНС помагали су 
запосленима у ЈКП „Стари град“ у 
уређењу јавних површина и заса-
дили цвеће на Винаверовом тргу. 
„Желимо да пробудимо свест су-
грађана, да покушамо да истраје-
мо у томе да град буде чистији“, 
рекао је Никола Беговић и најавио 
још оваквих акција.

9. БЕЛА ПАЛАНКА
САНАЦИЈА 20 КУћА

Реконструисана је кућа породи-
це Ђорђевић из села Црвена Река, 
која је оштећена током јануарских 
поплава. Захваљујући помоћи 
братске Општине Уб и председ-
ника Дарка Глишића, који су до-
нирали грађевински материјал за 
реконструкцију 20 поплављених 
кућа, и брзој реакцији локалне 
самоуправе, Ђорђевићи су се вра-
тили у свој дом. Радове на рекон-
струкцији неколико пута лично су 
обишли председници општина Уб 
и Бела Паланка, Дарко Глишић и 
Горан Миљковић. Завршена је са-
нација и осталих 19 кућа у насељу 
Мурица.

1. УБ

ЛАПТОП ЗА ОДЛИЧНУ 
УЧЕНИЦУ

Због корона вируса и извођења наста-
ве на даљину, ђацима су неопходни ком-
пјутери за учење. Сазнање да Драгица 
Митровић, ученица осмог разреда ОШ 
„Душан Даниловић“, нема сопствени 
рачунар, навело је директорку ове шко-
ле Светлану Максимовић да затражи 
помоћ од председника Општине Дар-
ка Глишића. Проблем је одмах решен, а 
ова вредна, марљива и одлична ученица 

добила је лаптоп. Нова сезона асфал-
тирања отпочела је у Тврдојевцу, Чучу-
гама, Горњој Буковици у Памбуковици 
и засеоку Забрђани 2 у Радуши. Нова 
електромрежа постављена је у Гуњевцу, 
реконструисан је извод ка Симићима и 
Радојичићима. Замењен је самоносећи 
кабал и 45 дрвених стубова. Возни парк 
КЈП „Ђунис“ добио је два нова камиона 
смећара.

5. БРУС
ВАКЦИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИх ПО ФИРмАмА

10. АДА МОЛ

ПОСЕТА ИГОРА 
мИРОВИћА

Општину Ада посетио је Игор 
Мировић, председник Покрајин-
ске владе, и обишао радове на 
изградњи велнес центра и об-
нови моста преко Тисе, инвес-
тиције од изузетног значаја за 
нашу Општину.

Министарка привреде Анђел-
ка Атанасковић и председница 
Општине проф. др Валентина 
Милосављевић обишле су по-
родичну фирму „Sweet home“ у 

селу Батоте. У сарадњи са При-
вредном комором Србије и РПК 
Крушевац, Општином и Домом 
здравља, покренута је вакцина-
ција запослених у фирмама.

11. РЕКОВАЦ
ДОНАЦИЈА АмБАСАДЕ КИНЕ

Чланови Омладине ОО разговарали су са грађани-
ма, делили офарбана јаја и честитали Васкрс. У току 
су радови на одржавању сеоских путева у месним 
заједницама. Постављени су кошеви, семафори и 
мреже у хали ОШ „Светозар Марковић“, а пројекат је 
финансирала Амбасада Кине.

12. ЛОЗНИЦА
СА ГРАђАНИмА НА шТАНДОВИмА

Чланови Савета за омладину ОО организовали су 
штанд на којем су делили страначки промотивни ма-
теријал. Такође, активисти ГО честитали су грађани-
ма Васкрс на штандовима у Лозници и Лешници, уз 
дружење и поделу црвених јаја и честитки.

13. ГОЛУБАЦ
ПРИПРЕмЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ СЕЗОНУ
Катамаран је реконструисан и при-

премљен за нову туристичку сезону. Об-
новљена је канализациона мрежа испред 
зграде библиотеке и зграде гимназије и 
урађена је фасада на библиотеци. Асфал-
тиран је регионални пут од Миљевића до 
Средњева. Обезбеђен је рад противград-
них стрелаца за 2021. годину. Донација 
ЕУ, коју чине вредна опрема и дезинфек-

циони материјал, омогућиће туристичким 
радницима да посао обављају у складу 
са прописаним епидемиолошким мерама. 
Библиотека „Вељко Дугошевић“ наставила 
је са дигитализацијом библиотечке грађе. 
Општина је организовала поделу садница 
белог јасена, у оквиру акције „Посади свој 
хлад“. Подељено је 100 садница, од чега је 
део дат школама и вртићима.

глиШић Са меШтанима убСких Села

дарко глиШић Са драгицом митроВић 
и СВетланом макСимоВић

ноВи коШеВи, Семафори и мреже у хали 
оШ „СВетоЗар маркоВић“

обилаЗак градилиШта ВелнеС центра и моСта преко тиСе
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15. ВАљЕВО
УКЛАњАњЕ ОТПАДА

Чланови ГО СНС разговарали 
су са грађанима и делили „СНС 
Информатор“ на старој пијаци. 
Министарство заштите животне 
средине определило је средства 
за замену котлова у топлани, за 
озелењавање јавних површина и 
за реконструкцију мерно-регула-
ционе станице и прелазак на гас. 
ЈКП „Видрак“ појачало је уклањање 
отпада и чишћење нелегалних де-
понија на прилазима граду и у са-
мом Ваљеву. Градоначелник Лазар 
Гојковић разговарао је са предста-
вницима Студентског парламен-
та Академије струковних студија 
Западне Србије, поводом Дана 
студената. Одржан је састанак 
представника Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а са командантима 
штабова за ванредне ситуације Ко-
лубарског округа. У оквиру акције 
„Посади свој хлад“, грађанима су 
подељене саднице белог јасена.

16. ПОЖАРЕВАЦ
САДњА ДРВЕћА

Градоначелник Саша Павловић 
и председник Градске општи-
не Костолац Серџо Крстаноски 
обишли су почетак радова на из-
градњи фекалне канализације и 
црпних станица у Костолцу, у 17 
улица, у насељима Канал, Диди-
но село и Колиште. Симболичном 
садњом дрвећа, челници Пожаре-
вца и Костолца означили су завр-
шетак велике акције садње 1.710 
садница дрвећа. Градоначелник 
Павловић и регионални дирек-
тор банке Поштанска штедиони-
ца Марко Павловић поделили 
су пакетиће за 100 малишана са 
посебним потребама. Полагањем 

венаца на споменик Слобода, обе-
лежен је Дан војске Србије.

17. КЛАДОВО
НОВЕ САДНИЦЕ

Општина је организовала поде-
лу 100 садница на платоу испред 
Дома омладине. Прву садницу у 
градском парку „Језеро“ посадио 
је Саша Николић, председник 
Општине, и подсетио да је на но-
вом кружном току из правца Не-
готина посађен дрворед од 100 
садница тополе и платана.

18. АРАНЂЕЛОВАЦ
ЧИшћЕњЕ ЈЕЗЕРА

Поводом обележавања Дана 
заштите природе, запослени у ЈКП 
„Букуља“ очистили су део језера 
где се вода из реке Качер допрема 
у акумулацију Гараши, а акцији се 

прикључио велики број грађана. 
На сајту Општине постављен је 
линк преко којег се може видети 
распоред слободних паркинг мес-
та. У акцији „Посади свој хлад“, на 
градском тргу подељено је више 
од 100 садница белог јасена. У 
току су завршни радови на згради 
Опште болнице. СРЦ „Шумадија“ 
покреће иницијативу за обнову 
спортских реквизита на теренима. 
Постављена је и нова подлога у 
великој сали. Одржано је првен-
ство Србије у планинском трчању 
на Букуљи. Дан планете Земље 
обележен је садњом дрвећа.

20. СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРмАТОРА”

Поштујући епидемијске мере, 
активисти ОО делили су „СНС Ин-
форматор“ на штанду и разговара-
ли са суграђанима.

21. ЖАБАРИ
УЛАГАњА 
У ПОЉОПРИВРЕДНА 
ГАЗДИНСТВА

Начелник ОУ Жабари Небој-
ша Миловановић, заменик пред-
седника Општине Игор Чолић и 
помоћник председника Општине 
Предраг Стајић уручили су младим 
пољопривредницима похвалнице 
и књигу „Пољопривредников ка-
лендар“. Општина инвестира шест 
милиона динара у пољопривредна 
газдинства, у набавку приплодних 
грла стоке, подизање засада воћа, 
расадничку производњу, набавку 
пчелињих друштава...

22. ЖАГУБИЦА
ПРОшИРЕњЕ ВРТИћА

Надокнаде за незапослене по-
родиље, једнократна помоћ за 
свако новорођенче, бесплатан 
превоз и бесплатан боравак у вр-

тићу, локалну самоуправу Општи-
не Жагубица ставља у ред ло-
калних самоуправа које на прави 
начин препознају потребе својих 
суграђана. Недавно су завршени 
и радови на проширењу ПУ „По-
летарац“.

23. СОКОБАЊА
ОБНОВА ГРЕЈАњА У ПУ 
„БУЦКО“

Министарство правде расписа-
ло је конкурс за доделу средстава 
прикупљених по основу одлагања 
кривичног гоњења, а Општини 
Сокобања биће опредељено пет 
милиона динара за реконструк-
цију грејања у ПУ „Буцко“. ЈП „Зе-

ленило“, из сопствених средстава, 
купило је зглобни ваљак и мини 
багер, који ће омогућити ефи-
каснији и квалитетнији рад. Ми-
нистарство за заштиту животне 
средине обезбедило је средства за 
пошумљавање јавних површина на 
више локација.

25. КРАљЕВО
ИЗГРАДњА мОРАВСКОГ 
КОРИДОРА

Почиње изградња деонице 
Моравског коридора од Адрана 
до Мрчајеваца, а тим поводом 
министар Томислав Момировић 
разговарао је са председници-
ма општина и градоначелници-
ма Kраљева, Ћићевца, Врњачке 
Бање, Чачка, Трстеника, Варва-
рина и Kрушевца. Представни-
ци омладине ГО СНС положили 
су венац на споменик херојима 
битке на Кошарама. Разговара-
ли смо са чланством у месним 
одборима Шумарице, Милако-
вац, Витковац, Раваница, Года-
чица, Стубал, Лешево, Петро-
поље и Гледић.

27. БЕЧЕЈ
ПОСЕТА мАЈЕ ГОЈКОВИћ

У оквиру пројекта „Посади свој 
хлад“, засађено је 50 садница у Ба-
чком Петровом Селу. Постављени 
су успоривачи саобраћаја на путу 
у Бачком Градишту, ка Бисерном 
острву. Општина је озеленила Трг 
ослобођења са 14 садница пира-
мидалног граба. Министаркa Маја 
Гојковић састала се са председни-
ком Општине Драганом Тошићем, 
а затим посетила Градско позори-
ште и дворац Фантаст, и изрази-
ла наду да ће спор око повраћаја 
имовине бити брзо решен како 
би се његова намена дефинисала. 
Нагласила је и да ће се трудити да 
Министарство определи средства 
за поправку крова позоришта.

28. НОВИ ПАЗАР
АСФАЛТИРАњЕ УЛИЦА

Асфалт су добили мештани 
Ужичке улице у насељу Постење и 
мештани Улице Нурије Поздерца, 
а асфалтирање се наставило и на 
другим локацијама. Мештани По-
брђа посебно су се обрадовали, 
јер су после толико година доче-
кали асфалтирање у том насељу.

29. КУЧЕВО
РЕНОВИРАНА АмБУЛАНТА 
У ВОЛУЈИ

Заједничким напорима Ми-
нистарства здравља, локалне са-
моуправе, МЗ Волује и становника 
Волује, Нереснице и Дубоке, рено-
вирана је амбуланта у Волуји. Иза-
брани су чланови савета месних 
заједница на територији Општи-
не. Кинеска компанија „Зиђин 
копер Србија“ саопштила је да ће 
елиминисати и најмањи утицај на 
квалитет воде у реци Пек. Пот-

писани су први уговори о додели 
подстицајних средстава из про-
грама локалног економског раз-
воја. Са министарком Горданом 
Чомић разговарали су председник 
Општине др Иван Рајичић, дирек-
тор Центра за социјални рад мр 
Верољуб Петровић и председник 
Националног савета Влаха Новица 
Јаношевић.

30. СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ
САДњА ДРВЕћА

Поводом Светског дана планете 
Земље, активисти ОО садили су 
саднице јасена уз обалу Дунава и 
уредили мобилијар на три дечија 
игралишта. Активисткиње Уније 
жена и Савета за популациону по-
литику, бригу о деци и социјална 
питања посетиле су Дневни бора-
вак особа са посебним потребама, 
уочи Васкрса, и корисницима од-
неле јаја, фарбу и материјал за де-
купаж. Лекари Хитне медицинске 
помоћи и Дома здравља настави-
ли су акцију вакцинације грађана, 
а формиран је и кол центар преко 
којег се грађани пријављују за вак-
цинацију.

31. МАЛИ ЗВОРНИК
УЛАГАњА У шКОЛСКЕ 
ЗГРАДЕ

Остварена су значајна ула-
гања локалне самоуправе у ОШ 
„Стеван Филиповић“ у Радаљу: 
у матичној школи дограђен је 
кухињски простор, у Малом Ра-
даљу изграђен је мокри чвор, а у 
обе школе обновљена су школска 
игралишта. Почела је изградња 
вртића ПУ „Црвенкапа“ у Доњем 
Насељу. На предлог грађана МЗ 
Сакар, Општина је уредила плато 
у близини плаже. Постављене су 

две соларне клупе, канта за смеће, 
уређено је шеталиште и посађене 
су руже.

32. ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ
ДВА ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА

Председник Општине Душко 
Нединић обратио се грађанима 
и истакао да је конкурсни пе-
риод Петровцу на Млави донео 
два пројекта из Министарства за 
државну управу и локалну само-
управу - мобилни противплавни 
систем и санацију градског трга са 
пешачком зоном.

33. ИНЂИЈА
КУћЕ ЗА 15 ИЗБЕГЛИЧКИх 
ПОРОДИЦА

Уручени су уговори за куповину 
сеоских кућа за 15 породица из-
беглих из БиХ и Хрватске, као део 
регионалног стамбеног пројекта. 
Председник Општине Владимир 
Гак рекао је да локална самоупра-
ва планира да уђе у пројекат из-
градње монтажних кућа и да за ту 
намену постоји парцела и уређена 
инфраструктура, а да остаје да се 
пронађе партнер.

34. ВРШАЦ
УЛАГАњА У ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ

Град је уложио значајна сред-
ства у реконструкцију зграде МЗ 
Влајковац и резервоара за во-
доснабдевање висинских краје-
ва Вршца. Светски дан особа са 
аутизмом обележен је пуштањем 
плавих балона на градском тргу. 
Вршац се придружио акцији „По-
сади свој хлад“, у којој је широм 
Србије грађанима подељено 
30.000 садница. Табла са мапом 
границa и стазa заштићеног добра 

„Вршачке планине“, постављена је 
на улазу Стазе здравља. Градона-
челница Драгана Митровић при-
суствовала је, у Влади АП Војво-
дине, уручењу уговора о додели 
бесповратних средстава за суфи-
нансирање изградње, реконструк-
ције и израде техничке докумен-
тације водних објеката. Активисти 
МО Братство-јединство организо-
вали су штанд на Агрико-пијаци и 
разговарали са суграђанима, док 
су активисти МО 12 Војвођанских 
бригада очистили канал на Омла-
динском тргу.

35. БАЧ
АКЦИЈА „ПОСАДИ СВОЈ 
хЛАД“

Полагањем венаца на спомен-
обележје невиним жртвама које 
су фашисти стрељали у Бођанима, 
обележено је 80 година од овог 
трагичног догађаја. Општина Бач 
придружила се акцији „Посади 
свој хлад“ и обезбедила бесплатне 
саднице дрвећа.

36. МАЛО ЦРНИЋЕ
УРЕђЕњЕ ЦЕНТРА КУЛЕ

Активисти МО Кула поставили 
су бетонска постоља и клупе за 
одмор у центру овог насеља, у на-
ставку акције уређења села.

37. СТАРА ПАЗОВА
ДУАЛНИ мОДЕЛ У 
ТЕхНИЧКОЈ шКОЛИ

Општина је обезбедила нов-
чане награде студентима ромске 
националности. Гради се нова во-
доводна мрежа у Пионирској ули-
ци у Новој Пазови. Ресорно ми-
нистарство, Општина и компанија 
МТУ креирају нови дуални модел 
у Техничкој школи. Председник 

26. ТРСТЕНИК

САНАЦИЈА ДЕПОНИЈА, ПОшУмЉАВАњЕ

Председник Србије Алек-
сандар Вучић обишао је радо-
ве на изградњи моста преко 
Јужне Мораве на Моравском 
коридору. Министарство за 
заштиту животне средине, 

у договору са руководством 
локалне самоуправе, на челу 
са председницом Општине и 
потпредседницом ОО Миле-
ном Турк, инвестираће у другу 
фазу санације и рекултивације 

несанитарне депоније Осао-
ница. Чланови Канцеларије 
за младе, коју чине Формум 
младих ОО, очистили су део 
обале код градске плаже и 
поставили еко знакове. Та-

кође, уговорени су пројекти 
у области заштите животне 
средине - санација депонија, 
пошумљавање и изградња по-
стројења за пречишћавање от-
падних вода.

19. ЛЕСКОВАЦ
ПОмОћ ЗА ПОПЛАВЉЕНЕ

Министарка Ирена Вујовић 
и градоначелник Горан Цвета-
новић обишли су постројење 
за пречишћавање вода у Бо-
гојевцу и потписали уговор о 
обезбеђивању средстава за 
пуштање у рад прве фазе. Ак-
тивисти МО Буниброд-Бадин-
це, Моше Пијаде 1, Вељко Вла-
ховић 2, Милентије Поповић 2 
и Савета за просвету подржали 
су акције помоћи суграђанима. 
Чланице Форума жена обрадо-
вале су поклонима жене и децу 
у Прихватилишту за жртве 
породичног насиља. Чланови 
Уније младих су на пет лока-
ција делили „СНС Информа-

тор“. На Светски дан здравља, 
делили смо летке о важности 
вакцинације. Представници 
фабрике „Младост“ најавили 
су завршетак изградње фабри-
ке за производњу црепова. 
Завршена је деоница пута од 
Велике Биљанице до Горње 
Слатине. Градоначелник Цве-
тановић обишао је поплављена 
домаћинства у Великом Трња-
ну и уручио решења о нов-
чаној помоћи становницима. 
Пољопривредна школа, након 
више од 20 година, обновила 
је механизацију и лаборато-
ријску опрему, захваљујући 
донацији ЕУ.

14. СРБОБРАН
ПОДЕЛА ЈАЈА КОРИСНИЦИмА 
НАРОДНИх КУхИњА

Чланови ОО, у сарадњи са 
Унијом жена, организовали су 
акцију у којој су свакој поро-
дици која је корисник Народне 
кухиње подељени пакет јаја, 
офарбана јаја и слатки пакети 
за најмлађе. Средства за ову 

акцију прикупљена су из до-
нација чланова и симпатизера 
странке. Чланице Уније жена 
провеле су Велики петак у 
разговору са суграђанима, уз 
поделу фарбаних јаја и „СНС 
Информатора“.

24. НОВА ВАРОШ
ОСНАЖИВАњЕ 
мЛАДИх 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Општина ће помоћи проје-
кат „Оснаживање младих 
пољопривредника“, који реа-
лизује Фондација Ана и Владе 
Дивац, у сарадњи са Пољопри-
вредном школом „Љубо 
Мићић“ у Пожеги. Кроз овај 
пројекат донирају се пољопри-
вредна механизација, плас-
теници, кошнице и пчеларска 
опрема. Министарство зашти-
те животне средине и Општи-
на потписали су уговор о 
суфинансирању изградње плу-
тајуће бране за прикупљање 
отпада на Лиму, како би се 
спречила еколошка катастро-
фа на Потпећком језеру.

дружење С граЂанима уочи ВаСкрСа
милена турк и ирена ВујоВић
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Општине Ђорђе Радиновић уру-
чио је родитељима ауто-седишта 
за децу рођену 2020. године. Ми-
нистар Томислав Момировић оби-
шао је пут Стари Бановци - Стара 
Пазова и надвожњак у изградњи 
на будућој брзој прузи Београд- 
Нови Сад. Након ових активности, 
одржао је и састанак са чланством 
странке. Наши активисти редовно 
су у контакту са грађанима и учес-
твују у акцијама.

42. НЕГОТИН
СЕЛАКОВИћ ПОСЕТИО 
ПОРОДИЦУ мАНОЈЛОВИћ

Министар Никола Селаковић, 
у пратњи Владимира Величко-
вића, Младена Бошковића и Бог-
дана Гугића, посетио је породицу 
Манојловић из Карбулова, која 
је после деветогодишњег рада у 
Француској, одлучила да се врати 
у родни крај и отпочне воћарску 

производњу. Одржана је завршна 
конференција пројекта „Одрживи 
еко пријатељски регион“, који је 
Општина реализовала са Техно-
лошким институтом из Монтане 
(Бугарска), чији је циљ очување 
флоре и фауне у дунавској регији. 
У оквиру озелењавања града, 
локална самоуправа набавила је 
саднице у вредности од 461.000 
динара.

43. БЕОЧИН
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Активисти МО Луг уредили су 
просторије Месне заједнице, а ак-
тивисти МО Грабово центар свог 
места. Чланови МО Бразилија уре-
дили су центар и Доње игралиште, 
посадили саднице воћа и покоси-
ли траву, а чланови МО Беочин 
село очистили су пут ка гробљу. 
Активисткиње ОО Беочин уреди-
ле су простор испред канцеларије 

Општинског одбора, а чланови 
МО Баноштор простор око право-
славне цркве. Подељени су пакети 
са намирницама пензионерима и 
суграђанима лошијег материјал-
ног стања. Активисти ОО из свих 
месних одбора сваког викенда 
разговарају са суграђанима и деле 
„СНС Информатор“.

44. СУБОТИЦА
ИЗмЕшТАњЕ ТЕРЕТНОГ 
САОБРАћАЈА ИЗ ЦЕНТРА

Град Суботица је међу првима у 
Србији донео пакет мера помоћи 
угоститељима. Отворен је шал-
тер за регистровање налога на 
Порталу за електронску иденти-
фикацију, што ће омогућити  Су-
ботичанима да постану „еГрађа-
ни“. Градоначелник Стеван Бакић 
потписао је у Покрајини уговор за 
изградњу атарских путева. Прили-
ком обиласка недавно отвореног 

логистичког центра „Терминал 
СУ“, градоначелник је истакао да 
је заокружено измештање терет-
ног саобраћаја из центра града. У 
великој еколошкој акцији, у свим 
школским и предшколским објек-
тима биће засађено 1.200 садница 
дрвећа. Бројне институције и ком-
паније придружиле су се хумани-
тарно- еколошкој акцији „Чепом 
до осмеха“, а кутије за чепове по-
стављене су и у градској управи.

45. КУЛА
УРЕђЕњЕ ИЗЛЕТИшТА, 
СТАДИОНА, ПАРКОВА...

Обезбеђена су средства за ре-
новирање амбуланте у Липару. МЗ 
Крушчић организовала је уређење 
излетишта код канала, а активи-
сти МО Горњи град уредили су 
дечије игралиште. Наградна игра 
„Узми рачун и победи“ донела је 
20.000 евра Кули. Чланице Уније 

жена МО Руски Крстур организо-
вале су садњу цвећа у центру села. 
Активисти МО Црвенка уредили 
су стадион, покосили траву, офар-
бали ограду и клупе. У Крушчићу 
и Руском Крстуру отворени су пун-
ктови за вакцинацију. Председник 
Општине Дамјан Миљанић упу-
тио је честитку поводом Светског 
дана Рома. Општина се укључила 
у кампању „Да вратимо живот“ и у 
акцију „Посади свој хлад“. Кули је 
опредељено скоро милион динара 
за План развоја.

47. СМЕДЕРЕВО
ИЗГРАДњА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Јавно комунално предузеће 
„Водовод“ започело је радове на 
изградњи фекалне канализационе 
мреже у приградском насељу МЗ 
Свети Сава.

48. ШИД
ПОСТАВЉАњЕ 
САОБРАћАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Активисти МО Гибарац садили 
су цвеће у центру села, а акти-
висти МО Бикић До уредили су 
мобилијар у парку и аутобуско 
стајалиште. Активисти МО Ва-
шица покупили су смеће, уреди-
ли зелене површине и гробље. 
Чланови МО Беркасово уредили 
су дечије игралиште, а чланови 
МО Кукујевци и Батровци центар 
својих села. Покрајинска влада 
определила је средства за развој 
пољопривреде и локални развој. 
Обележена је 76. годишњица 
пробоја Сремског фронта. По-
чело је постављање саобраћајне 

сигнализације у свим насељеним 
местима. Реконструкцијом крова, 
решен је дугогодишњи проблем 
прокишњавања на ОШ „Бранко 
Радичевић”.

49. КОВАЧИЦА
ЈАЧАњЕ САРАДњЕ 
СА СЛОВАЧКОм

Покрајинска влада обезбеди-
ла је средства за суфинансирање 
израде плана развоја Општине 
Ковачица, као и за израду пројект-
но-техничке документације за 
зграду Галерије наивне уметности 
и за другу фазу обнове водово-
дне мреже. Ковачицу су посетили 
председник Канцеларије за Слова-
ке у дијаспори Милан Јан Пилип и 
државна секретарка у Министар-
ству спољних послова Ингрид 
Броцкова, а разговарало се о 
јачању сарадње у области еконо-
мије и културе. Чланови МО Уздин 
уредили су обалу Тамиша, а чла-
нови ОО Ковачица и МО Самош 
делили су „СНС Информатор“. Та-
кође, чланови МО Уздин и Самош 
поделили су пакете помоћи поро-
дицама са више деце, а активисти 
МО Црепаја уредили су плато код 
школског дворишта.

50. КИКИНДА
САРАДњА СА РУмУНСКИм 
ЖОмБОЉЕм

У Градској кући уприличена је 
додела 127 беби пакета, у орга-
низацији Кикиндског беби клуба, 
као једна од мера популационе 
политике локалне самоуправе. 
Град је обезбедио средства од 
покрајинских секретаријата за 

завршетак канализационе мре-
же „Шумице“, уређење атарских 
путева у Сајану и пројектно-
техничку документацију за ре-
конструкцију зграде Дома здра-
вља у Кикинди. Град Кикинда и 
Општина Жомбољ из Румуније 
учествују у пројекту „Рехаби-
литација екосистема и очување 
природних добара“, кроз који ће 
у Кикинди бити уређена друга 
страна канала на Старом језеру. 
Предвиђена је и поставка моби-
лијара, пешачких стаза, расвете и 
озелењавање. Почела је да ради 
продавница „Пепко“, бренд који 
долази из Пољске.

51. БАЧКА ТОПОЛА
хУмАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Чланице Уније жена и ОО при-
дружили су се хуманитарној ак-
цији „Чеп по чеп и нечији живот 
је леп“. Хуманост је показана и 
када је поклоњена веш машина 
петочланој породици која живи 
у изузетно лошим условима. Чла-
нице Уније жена офарбале су јаја, 
која су дељена суграђанима на 
више локација.

52. ВРАЊЕ
ПОСЕТА ПОРОДИЦА 
У БАДОВЦУ И ГРАЧАНИЦИ

Члан Главног одбора СНС Не-
над Милојевић обишао је Грача-
ницу и Бадовац, где га је дочекао 
председник Привременог органа 
Сува Река и члан ИО СНС Бра-
нимир Стојановић. Заједно су 
обишли више породица у Бадовцу 
и Грачаници, и разговарали о про-
блемима са којима се становници 

свакодневно суочавају. Такође, 
посетили су и породицу Алек-
сандре Марковић, која је недавно 
била на пријему код председника 
Александра Вучића.

53. ЛАЈКОВАЦ
ВАКЦИНАЦИЈА У СЕОСКИм 
АмБУЛАНТАмА

На изборима за савете мес-
них заједница, кандидати које 
је подржала СНС остварили су 
убедљиву победу у свих 17 МЗ. 
Омладина ОО одржала је два 
штанда, на којима је дељен „СНС 
Информатор“, а локални функ-
ционери разговарали су са грађа-
нима. Активисти ОО подржали су 
акцију чишћења реке Колубаре, 
коју је организовала „Градска 
чистоћа“. Свечано је отворена ре-
конструисана Средња школа „17. 
септембар“. Асфалтиран је пут за 
Протиће у МЗ Врачевић, ренови-
ра се сеоски дом у МЗ Ратковац, 
а у сарадњи са Домом здравља 
организована је вакцинација у се-
оским амбулантама.

54. ВЛАДИЧИН ХАН
ОТВОРЕН НОВИ ВРТИћ

Почео је са радом вртић „Звон-
чица“, који је у саставу ПУ „Пчели-
ца“. За изградњу вртића издвојено 
је око 30 милиона динара, при 
чему је Министарство привреде 
учествовало са око 21 милион, а 
Општина са девет милиона дина-
ра. Министарство просвете, преко 
Светске банке, уложило је додат-
на четири и по милиона динара 
за опремање дечијих радних соба 
намештајем, играчкама и дидак-

38. НИШ

ИЗГРАДњА НОВОГ НИшА
46. НОВИ САД

НОВА КОВИД БОЛНИЦА

Постављању камена-темељца за ковид 
болницу у Новом Саду присуствовали су 
председник Александар Вучић и градо-
начелник Милош Вучевић. Представници 
Јапанског „Нидека“ и градоначелник Ву-
чевић отворили су канцеларије ове фирме 

у Новом Саду. Градоначелник је са руко-
водством ГСП обишао возни парк, који је 
за мање од две године набавио 100 нових 
аутобуса. Само у овој години Нови Сад је 
богатији за 29 аутобуса. Потписан је ме-
морандум о изради планске и техничке 

документације за обилазницу око Новог 
Сада. Кључеве од 548 станова за припа-
днике служби безбедности уручили су 
премијерка Ана Брнабић и градоначелник 
Милош Вучевић, а гради се још 1.424 ста-
нова.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић у Гаџином Хану 
разговарао је са градоначелни-
цом Ниша и председницима 
свих општина Нишавског ок-
руга. Градоначелница Драгана 
Сотировски и председник ГО 
Палилула Братислав Вучко-
вић разговарали су у Скопљу 
са градоначелником тог гра-
да Петром Шилеговим. Ниш 
је посетила делегација града 
Тивта, са којим је Ниш пове-
зан новом авионском линијом. 

Градоначелница је разговара-
ла са патријархом Порфиријем 
на отварању Музеја црквених 
старина. Заједно са директором 
фабрике „Леони“ организовала 
је масовну вакцинацију њихо-
вих радника, а са борцем Дар-
ком Анђелковићем открила је 
спомен-плочу у знак сећања на 
хероје са Кошара.

Настављена је реконструк-
ција улица, уклањање хава-
рисаних возила, озелењавање 
квартова... Поред Нишаве за-

сађено је 100 храстова лужња-
ка. Са министарком Иреном 
Вујовић разговарало се о ук-
лањању депонија и пројектима 
за чистији ваздух. После четврт 
века, Ниш је угасио једну од то-
плана на мазут чиме је смањио 
емисију штетних честица у ваз-
дух.

Са Братиславом Гашићем 
и Блиц фондацијом „Срце за 
децу“, Сотировски је посети-
ла породицу Вукић из Мрамо-
ра, којој је реновирана кућа. 

Градоначелница је обишла и 
мештане неколико села дуж 
пута Горња Топоница-Врело, 
који су добили нови асфалт 
после 20 година. Подељени су 
пакети са храном и средствима 
за хигијену породицама угро-
женим у поплавама. У граду је 
отворен нови Услужни центар 
за породиље, труднице и особе 
са инвалидитетом. Настављају 
се радови на изградњи „Новог 
Ниша“ на месту некадашње ка-
сарне „Бубањски хероји“.

39. АЛЕКСИНАЦ
НАГРАДЕ ЗА мЛАДЕ И ВРЕДНЕ СУГРАђАНЕ

Двоје младих Алексинчана, Емилија Ракић и Мар-
ко Стојановић , уз подршку друга Ивана Димитрије-
вића, очистили су од смећа део града близу Висећег 
моста, и тим поводом били су гости председника 
Општине Далибора Радичевића и награђени су смарт 
сатовима. Председник Радичевић и директор школе 
у Житковцу Милан Динић обишли су реновиране 
просторије школе у Горњем Сухотну. Општину је 
посетио Александар Богићевић, помоћник министра 
пољопривреде, и обишао газдинство Зорана Матео-
вића у Рутевцу и задругу „Равна шума“ у Бобовишту.

41. ГАџИН ХАН
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
АЛЕКСАНДРА ВУЧИћА

У Гаџином Хану одржан је састанак председника 
Александра Вучића са представницима локалних 
самоуправа Нишавског управног округа. Председ-
ник Вучић најавио је улагања у индустријску зону 
и изградњу две фабрике за прераду отпадних вода.  
Радило се на водоводној мрежи и уклањању дивље 
депоније у Мариној Кутини. У Горњем Драговљу 
насипан је пут, док су улице сређиване у Малом 
Вртопу, Доњем Барбешу и Гаџином Хану. У Доњем 
Душнику и Тасковићима уређен је спортски терен.

40. НИШ – МЕДИЈАНА
ОСВЕТЉЕНО АРхЕОЛОшКО 
НАЛАЗИшТЕ

Осветљено је археолошко на-
лазиште Медијана. Градоначелни-
ца Драгана Сотировски говорила 
је о визији Ниша као регионалног 
центра дигиталне привреде, кроз  
„Star Tech“ програм у Научно-тех-
нолошком парку, који се реализује 
у сарадњи са Владом Србије, уз 
подршку компаније „Филип Мо-
рис“ и НАЛЕД-а.

градоначелница драгана СотироВСки и борац дарко 
анЂелкоВић открили Су Спомен-плочу херојима Са коШара

алекСандар Вучућ, милоШ ВучеВић и Златибор лончар 
положили Су камен -темељац

уручење кључеВа СтаноВа За припаднике 
Служби беЗбедноСти
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ПИРОТ

ДИМИТРОВГРАД

БАБУШНИЦА

БЕЛА ПАЛАНКА

ПИРОтСКИ ОКРУГ

Данијел Димитријевић

К о о р д и н а т о р 
Интернет тима 
у Димитровгра-
ду, по струци ин-
жењер саобраћаја. 
Редован је у свим 
страначким актив-
ностима, први у 

ВДВ акцијама и на штандовима, ак-
тиван у изборним кампањама.

Игор 
Костић

Млад, свестран, 
посвећен, члан је 
Општинског од-
бора и Интернет 

тима. Активан је у свим странач-
ким активностима и даје пример 
омладини. Апсолвент је геогра-
фије на Природно-математичком 
факултету у Нишу.

Марко Деспотовић

Млад, вредан, 
спортиста, води 
Канцеларију за мла-
де Општине Бела 
Паланка. Завршио 
је индустријско ин-
жењерство на Висо-
кој техничкој шко-

ли, а тренутно је на мастер студијама.

Сандра 
Јовановић

П о с в е ћ е н а 
раду, хумана, ре-
дован волонтер 
кад год треба пру-

жити помоћ угроженим суграђани-
ма. Обавља послове секретарице 
ОО СНС Пирот и студент је на Фа-
култету заштите на раду у Нишу.

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

делегације СнС-а и СпаС-а

На седници Главног 
одбора СНС дошло 
је до уједињења 

Српске напредне странке, 
превођене Александром 
Вучићем, и Српског патри-
отског савеза, Александра 
Шапића, а том приликом 
усвојена је Декларација о 
приоритетима национал-
не и државне политике са 
11 принципа, која ће бити 
темељни политички доку-
мент странке за будућност. 
Такође, Александар Шапић 
изабран је за потпредсед-

ника Главног одбора СНС.
Председник Александар 

Вучић истакао је, том при-
ликом, да Србија данас има 
највећу просечну плату у 
региону, да су порасле и 
трговина и индустријска 
производња, те да ће наша 
земља наставити да расте и 
да се бори да поново буде 
у врху европских држава 
по стопи раста. Додао је 
да су  повећана примања 
грађана, те указао на то 
да је 2014. године Србија 
била четврта у региону по 

висини просечне плате, а 
да су испред биле и Црна 
Гора и БиХ.

„Данас је Србија по виси-
ни просечне плате у регио-
ну убедљиво прва. Србија 
у марту бележи просечну 
плату 556 евра“, истакао 
је Вучић, додајући да је то 
било веома тешко и готово 
немогуће направити, али 
да је успех остварен зах-
ваљујући тешким рефор-
мама из 2014. године.

„Показали смо да диже-
мо земљу. Изградили смо 

путеве, пруге, изградићемо 
више него генерације пре 
нас. Успели смо јер верујемо 
у себе и нисмо се освртали 
на оне који су нам добацива-
ли и гађали нас каменчићима 
док смо гурали велики камен 
ка врху“, рекао је Вучић.

Председник СНС и Србије 
још једном је поновио да 
неће потписати независност 
KиМ и поручио да док је год 
СНС-а, Србија ће да се пита. 
Указао је да ће Србија бити 
изложена тешким притис-
цима, бројним проблемима 
и мукама, и подсетио да ће 

средином јуна бити наста-
вљен дијалог везан за KиМ.

„Србија је део света, али 
могу да поручим да нећу да 
им потписујем признање не-
зависног Kосова“, подвукао 
је он, и рекао да ће се нас-
тавити са криминализацијом 
његове породице.

„То су радили и уз подрш-
ку појединих наших члано-
ва који су помислили да ће 
добити пехар или медаљу 
од неког из иностранства, 
или да их устоличе на власт. 
Чули сте у декларацији, коју 
смо усвојили, да је суштина 

вођења земље у томе да се 
самостално доносе одлу-
ке. Да разговарамо са свим 
амбасадорима, светским и 
европским лидерима, али 
да увек смемо да кажемо да 
неће одлуке у име Србије 
доносити ниједан странац, 
ниједан амбасадор, ниједан 
светски лидер, већ ми, грађа-
ни Србије“, подвукао је он.

Рекао је да је поносан што је 
СНС водила такву политику, 
те указао да му се гаде људи 
који мисле да ће их амбаса-
дори довести на чело стран-

ке или да управљају Србијом. 
Такође, рекао је да СНС иде на 
све изборе да убедљиво побе-
ди, као и то да је добио остав-
ку Небојше Стефановића на 
место председника Градског 
одбора СНС у Београду.

„Решаваћемо своје односе 
унутар странке. У СНС никада 
неће бити скидања глава, ма 
колико би то неки волели. Биће 
поштовања које се показује 
према свима, али и процењи-
вања свачијих грешака и пола-
гања рачуна, као у свакој поли-
тичкој демократској странци“, 
рекао је председник.

Додао је да ће Главни 
одбор овластити Председ-
ништво странке да донесе 
одлуку ко ће до Скупштине 
странке водити највећи од-
бор у Србији. Такође, рекао је 
да од 1. септембра крећу из-
борне радње у сусрет Скупш-
тини странке крајем октобра. 
Истакао је да је СНС огромна 
породица и да нема породи-
це без проблема, али да се 
проблеми морају да решавају 
демократски.

„И зато немојте да троши-
те енергију у унутарстранач-
ким обрачунима. Гадим се 
свих акција ваших ПР-ова, 
стручњака за медије, који 

ће новини, ТВ-у или порталу 
да проследе нешто против 
другог из странке“, поручио 
је председник и упозорио да 
ће сваки такав покушај бити 
санкционисан искључењем 
из странке. Навео је и да ће 
на Скупштини СНС бити до-
нети документи о деловању 
до 2030. године и изабрано 
страначко руководство до 
2025. године.

„То је мој захтев, спремајте 
се за Скупштину, следе те-
мељне промене“, поручио  је 
председник СНС.

Делегације Српске на-
предне странке, на челу 

са председником Алексан-
дром Вучићем, и СПАС-а, 
који је предводио Алексан-
дар Шапић, поводом наја-
вљеног уједињења, састале 
су се у седишту СНС на Но-
вом Београду.

Делегацију СНС, поред 
председника Вучића, чини-
ли су чланови Председни-
штва СНС - Синиша Мали, 
Милош Вучевић, Дарко 

САСтАНАК ПРЕДСтАВНИКА СНС И СПАС
Глишић и Дејан Ђурђевић, а 
Шапић је дошао са чланови-
ма Председништва СПАС-а 
- Марином Лековић и Радо-
ваном Тврдишићем.

Неколико дана раније, 
председник Вучић објавио је 
да је поднео предлог Председ-
ништву СНС, који је једногла-
сно прихваћен, да се формира 
радна група која ће кренути 
у разговоре са СПАС-ом око 
уједињавања у једну поли-
тичку странку. Шапић је рекао 

да је расположен да прихвати 
предлог председника Вучића 
и додао да се нада да ће до-
говор о томе бити постигнут 
и да ће већ можда од јуна, две 
странке бити део заједничке 
организације. Истакао је да је 
идеја о уједињењу дошла од 
председника СНС и да је реч 
о природном процесу, с обзи-
ром на програмска начела ње-
гове странке, која суштински 
нису у супротности са актуел-
ном државном политиком.

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОРУЧИО СА СЕДНИцЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА СНС:

ДОК јЕ СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СтРАНКЕ, 
СРБИјА ЋЕ ДА СЕ ПИтА

алекСандар Шапић иЗабран је За потпредСедника глаВног одбора СнС

небојШа СтефаноВић поднео је оСтаВку на меСто 
предСедника го СнС београд
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ИНТЕРВЈУ

Увек ћемо бити уз 
председника 
и залагати се да 
ничије дете не 
прође овакав 
медијски линч какав 
пролазе 
председникова 
деца

 

Народни посланик из 
Чајетине, Ђорђе Да-
бић, у овом сазиву 

Народне скупштине Србије 
први пут је изабран за на-
родног трибуна. После де-
сетак месеци проведених у 
скупштинским клупама, каже 
да је посебно задовољан 
тиме што имамо велики број 
младих посланика, те да овај 
сазив ради пуном паром, да 
су расправе аргументоване 
и да нема излива примити-
визма, какве смо, нажалост, 
раније виђали. Истиче да га 
посебно занимају теме које 
утичу на то да млади људи 
остану у Србији и да је по-
носан на то што држава из-
дваја огромна средства за 
покретање свих видова запо-
шљавања, од приватних по-
слова до подршке пољопри-
вреди, као и за подстицаје за 
рађање деце. Према његовим 
речима, само снажна држава 
може да гарантује стабилну 
будућност, а то је политика 
коју персонификује пред-
седник Александар Вучић и 
Влада предвођена Српском 
напредном странком.

Колико сте задовољни 
радом овог скупштин-
ског сазива и посланичке 
групе СНС?
- За девет месеци рада На-

родне скупштине, усвојили 
смо више од 200 аката - зако-
на, међународних споразума 
и других одлука, и по томе 
видите да Влада и Народна 
скупштина раде неуморно и 
ефикасно. Грађани су умор-
ни од прича у празно, људи 
хоће да живе боље и да они 
које бирају раде оно за шта 
их грађани плаћају. А ми, 
који добијемо подршку наро-
да, морамо увек да будемо на 
услузи и да полажемо рачуне 
за рад. Народна скупштина 

је место где имамо прили-
ку да се погледамо у очи са 
политичким противницима и 
да у цивилизованој размени 
мишљења донесемо најбоља 
решења за грађане. Нажа-
лост, део опозиције је кука-
вички подвио реп и побегао 
са мегдана на последњим из-
борима, што показује неод-
говорност према земљи, али 
и не чуди јер су то људи који 
су нашу државу уназадили 
и отимали новац грађана 
док су били на власти. Сада 
фрустрације лече на ули-
цама, покушавајући да иза-
зову инциденте који би их, 
како прижељкују, вратили на 
власт уз помоћ странаца.

Шта за вас значи то што 
заступате политику Алек-
сандра Вучића и Српске 
напредне странке? 
- Посланичка група „Алек-

сандар Вучић - за нашу децу“ 
ради као тим и на нама је до-
датна одговорност јер смо 
изабрани са листе испред 
које стоји човек који је нај-
заслужнији за овакве ре-
зултате наше економије. 
Зна народ како је живео пре 
2012, док су тајкуни водили 

земљу,када је 400.000 људи 
изгубило посао за време Та-
дића, Јеремића и Ђиласа. Зна 
народ да је Вучићевих 350 
километара ауто-пута више 
од 35 километара које су сви 
они заједно изградили за 
12 година. Зна народ и да је 
улагање у војску и здравство 
било 20 пута мање. Народ је 
најбољи судија и зато имамо 
подршку већу од 60 одсто.

Учествовали сте у емисија-
ма „Реч на реч“ у којима сте 
сучелили мишљења, из-
међу осталих, и са Бошком 
Обрадовићем, Константи-
ном Самофаловим...
- Имао сам част да браним 

политику Српске напредне 
странке у поменутој емисији 
два пута. И оба пута могли 
сте да видите како опози-
циони лидери, који су много 
јаки и силни док нам са ули-
це поручују да ће они када 
дођу на власт да нас хапсе, 
лустрирају, вешају и јуре по 
улицама, одједном постану 
тихи и беспомоћни у судару 
са снагом наших аргумена-
та. Иза јалових претњи стоји 
конфузија у њиховим глава-
ма. Нико неће никога јурити 
по улицама. Србија је правна 
држава и остаће на стабил-
ном курсу који обезбеђује 
сигурност за све грађане. А 
тајкуни и њихови послушни-
ци више никада неће моћи 
да доносе одлуке ни у месној 
заједници.

Како видите свакодневне 
нападе дела опозиције на 
председника Александра 
Вучића, на његову поро-
дицу, на све што уради?
- Никада у историји пар-

ламентарне демократије у 
Србији нисмо видели да се 
оволико напада нечија по-
родица. Не штеде му ни оца, 
ни мајку, ни децу. Детету од 
три године поручују да ће 
одговарати кад они, силници, 
опет дођу на власт. Као роди-
тељ двоје мале деце, дивим 
се смирености председника 
Вучића да отрпи овако ниске 
ударце. Сви ми, чланови СНС, 
знамо да је бреме на његовим 
плећима најтеже и да нико од 
нас не би био на функција-
ма да није њега. Увек ћемо 
бити уз председника и њего-
ву политику и залагати се да 
ничије дете не прође овакав 
медијски линч какав пролазе 

председникова деца.
Колико се Златиборски 
округ променио у односу 
на период пре 2012. го-
дине? Колико има инвес-
тиција, нових фабрика и 
радних места?
- Златиборски округ био је 

у запећку последњих 30 го-
дина. Нисмо имали ниједан 
метар новог пута, ниједну 
инвестицију, није било чак 
ни посета округу. Доласком 
на власт СНС, све се проме-
нило. Ауто-пут Милош Вели-
ки до Божића стиже до По-
жеге, а одмах се настављају 
радови ка Црној Гори и Репу-
блици Српској. Са њим сти-
жу инвестиције и најављује 
се оснивање индустријских 
зона дуж целе трасе. Након 
45 година, на ред је дошла 
и реконструкција пруге Бео-
град - Бар. Аеродром Поник-
ве у Ужицу добио је додатна 
три милиона евра за реви-
тализацију, а урадили смо и 
комплетну ревитализацију 
магистралног правца Зла-
тибор - Чачак. Са свим овим 
инвестицијама, нећу бити 
нескроман када кажем да 
наш округ постаје привредно 
и туристички најјачи округ у 
држави.

Како реагују грађани 
Чајетине што имају свог 
представника у Народној 
скупштини?
- Грађани ми се свакоднев-

но јављају и на дневном ни-
воу, у разговору са надлеж-
ним институцијама, решавам 
проблеме који су у мом до-
мену. Људе највише зани-
мају субвенције са државног 
нивоа, запослења... То данас, 
када имамо стабилне финан-
сије, можемо да решавамо, на 
радост суграђана који имају 
представника у највишем 
законодавном телу након 
више од деценије. Сарадња 
локалне самоуправе са др-
жавним нивоом коначно је 
почела да функционише како 
треба, што је био мој апел 
од када сам ушао у полити-
ку, као одборник СНС у СО 
Чајетина. Док су трајали бес-
потребни сукоби, Чајетина је 
била на губитку. Конкретан 
резултат сарадње је то што 
данас имамо улагање од чак 
25 милиона евра са држав-
ног нивоа у инфрастуктурне 
пројекте у Општину Чајетина 
и у сам Златибор.

ЂОРЂЕ 
ДАБИЋ, 
народни 
посланик

НАјтЕжЕ БРЕМЕ јЕ НА 
ВУЧИЋЕВИМ ПЛЕЋИМА

АМЕРИЧКА РЕјтИНГ АГЕНцИјА: 
ФИНАНСИјЕ БЕОГРАДА СтАБИЛНЕ

Реномирана америчка 
агенција за кредитни реј-

тинг „Мудис“ потврдила је 
кредитни рејтинг Града Бе-
ограда, који је поткрепљен 
улогом Београда као главног 
града и највећег привредног 
чворишта у земљи. „Изгледи 
за привредни раст ове го-

дине су око пет одсто, што 
ће помоћи Граду да одржи 
здраве финансије, укљу-
чујући и своју угодну пози-
цију ликвидности“, рекао је 
заменик градоначелника Го-
ран Весић.

„За седам година буџет 
Града повећан је са око 600 

милиона евра на више од 
1,2 милијарди евра. Дуг који 
смо затекли 2014. године, а 
који је износио 1,2 милијар-
ди евра, сада је мањи од 300 
милиона евра. Београд чини 
40 одсто бруто домаћег про-
извода Србије, а наш буџет 
већи је од неких европских 

земаља. Финансијска консо-
лидација омогућила је раст 
и развој нашег града неза-
бележен у новијој историји. 
Улагања су довела до тога да 
је у Београду отворено скоро 
200.000 нових радних места, 
а да је просечна плата изнад 
700 евра“, рекао је Весић.

Почели су радови на из-
градњи Петог паркића на 

Звездари, који ће бити завр-
шени до краја септембра. Аго-
нија око тог простора трајала 
је 15 година, радови су преки-
нути 2008. године, а претход-
на градска власт оставила је 
парк у власништву приватног 

инвеститора. „Тек прошле го-
дине успео сам да преговарам 
с приватним инвеститором и 
да се ова парцела врати Граду. 
Састао сам се и станарима и 
договорили смо се да зајед-
нички пројектујемо овај парк и 
сада почињу радови, после 15 
година“, рекао је Горан Весић.

Према званичним 
подацима Град-

ског завода за јавно 
здравље, y Београ-
ду је вакцинисано 
669.529 пунолетних 
лица, што износи 
48,1 одсто пунолет-
ног становништва 
Београда. „До по-
следње недеље маја 
ревакцинисано је 
39,9 одсто пунолет-
ног становништва, односно 
553.939 лица, а у популацији 
старости између 65 и 74 годи-
не вакцинисано је 77,73 одсто. 
Од почетка процеса масовне 
имунизације, у Београду је 

дато 1.223.468 доза вакцина. 
У Београду треба да се вакци-
нише још 26.947 лицa како би 
тачно половина становника 
била заштићена. Београд по-
беђује“, написао је Горан Ве-
сић на свом Фејсбук профилу.

У БЕОГРАДУ ВИШЕ ОД 40 ОДСтО 
РЕВАКцИНИСАНОГ ПУНОЛЕтНОГ 

СтАНОВНИШтВА

Заменик градоначелника 
Горан Весић присуство-

вао је отварању 52. сезоне 
у Скадарлији, заједно са ди-
ректором ТОБ-а Миодрагом 
Поповићем, директорком 
ЈП „Београдска тврђава“ 
Маријом Рељић и председ-
ником Општине Стари град 
Радославом Марјановићем.

„Од 1969. године, када је 
Скадарлија реконструисана, 
сваке године у мају отварамо 

Скадарлијску сезону. Сада 
је њено отварање посебно 
значајно јер је иза нас пери-
од пандемије и Београд се 
враћа нормалном животу. 
Скадарлија је једно од места 
које највише посећују страни 
туристи, поред Храма Светог 
Саве и Београдске тврђаве. 
Посебно сам срећан јер смо 
сада Скадарлију уредили, 
сада ћемо сви заједно да 
уживамо“, поручио је Весић.

Заменик градоначелника 
Горан Весић и в. д. пред-

седника Фудбалског савеза 
Србије и председник Фудбал-
ског савеза Београда Марко 
Пантелић открили су на Ади 
Циганлији спомен-бисту Хугу 
Булију, човеку који је донео 
прву фудбалску лопту у Бе-
оград. Весић је подсетио да 
ове године славимо 125 годи-

на фудбала у Београду и да је 
12. маја 1896. године основа-
на прва лоптачка секција при 
Спортском друштву „Соко”. 
„Прва фудбалска утакмица у 
нашем граду одиграна је 19. 
маја 1896. године. У међувре-
мену је фудбал постао више 
од спорта, али и важан део 
економије наше земље“, ре-
као је Весић.

ОтВОРЕНА СЕЗОНА У СКАДАРЛИјИ СПОМЕН-БИСтА ЧОВЕКУ КОјИ јЕ ДОНЕО 
ПРВУ ФУДБАЛСКУ ЛОПтУ У БЕОГРАД

Одржан је први састанак 
српско-руског научног 

и технолошког савета за им-
плементацију пројекта „Бео-
градски дијаметар“, који ће 
омогућити развој железничке 
инфраструктуре у престоници. 
Заменик градоначелника Го-
ран Весић рекао је да је основ-

ни подсистем јавног превоза у 
Београду аутобуски подсис-
тем, а да је циљ да основни 
превозни подсистем буде 
шински, јер ће то омогућити 
грађанима да се превозе брзо 
и тачно на време. Истакао је да 
је пројекат БГ воза један од два 
најзначајнија пројекта у граду.

ПОЧЕЛА ОБНОВА ПЕтОГ ПАРКИЋА

РАЗВОј жЕЛЕЗНИЧКЕ 
ИНФРАСтРУКтУРЕ У БЕОГРАДУ
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тичким материјалом.
56. ВЛАДИМИРЦИ
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА, 
ДАВАњЕ КРВИ

Чланови ОО редовно подр-
жавају акције помоћи социјално 
угроженим породицама. Такође, 
сваке недеље одржавају штандо-
ве, разговарају са суграђанима, 
деле „СНС Информатор“ и стра-
начки материјал. Председник 
Општине Горан Зарић присуство-
вао је састанку у Министарству 
правде на тему увођења тзв. суд-
ског дана. Четири избегличке по-
родице потписале су уговоре и ре-
шиле стамбено питање. У сарадњи 
са Институтом за трансфузију, 
одржана је и акција добровољног 
давања крви. Поводом Дана пла-
нете Земље, засађено је дрвеће у 
парку ОШ „Жика Поповић“. Ре-
конструисана је електро-мрежа у 
селу Месарци, а радове је обишао 
председник Зарић.

57. СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
ИЗЛОЖБА „ЗЛАТНО РУНО 
СИРмИЈУмА“

У Градској кући одржана је се-
дница Одбора за финансије, репу-
блички буџет и контролу трошења 
јавних средстава. Презентована 
је природњачка поставка у Му-
зеју Срема. Нови објекат вртића 
„Чуперак“ у Лаћарку отворили 
су потпредседник Владе Србије 
Бранислав Недимовић и градона-
челница Светлана Миловановић. 
Министарка Дарија Кисић Тепав-
чевић посетила је компанију „Ро-
лопласт Мошић“. Одржана је из-
ложба радова од пустоване вуне 
Удружења жена „Златно руно 
Сирмијума“, коју су посетиле ми-
нистарка Татјана Матић, Виолета 
Јовановић испред НАЛЕД-а, и су-
пруге амбасадора САД-а и Канаде, 
Ен Годфри и Валери Норман.

58. БОГАТИЋ
ПОмОћ ДЕЧАКУ 
И њЕГОВОЈ БАКИ

Активисти ОО посетили су сед-
могодишњег дечака, који живи са 
баком у лошим животним услови-
ма, и уручили им пакете са намир-
ницама, средствима за хигијену, 
школским прибором и гардеро-
бом, направљене из личних сред-
става чланова. Традиционално 
је организована акција дељења 
oфарбаних јаја испред страначких 
просторија.

59. ВРБАС
АКЦИЈЕ УРЕђЕњА

Председник Општине Предраг 
Ројевић потписао је у Покрајин-
ској влади уговоре за уређење 
атарских путева и израду пројект-
но-техничке документације за 
уређење простора испред ОШ 
„Светозар Милетић“. Активисти 
ОО уређивали су паркове, дечија 
игралишта, школска дворишта… 
Такође, на више места засађене 
су саднице храста. Саднице и сав 
материјал купљен је из личних 
средстава активиста и симпатизе-
ра странке.

60. ЧОКА
ЗНАК ПАЖњЕ 
ЗА СУГРАђАНЕ

Чланови ОО делили су суграђа-
нима, у свим насељеним местима, 
пригодне поклоне поводом Ва-
скрса. Активисти МО Падеј уре-
дили су простор око зграде Месне 
заједнице.

61. ТИТЕЛ
ПОмОћ СТАРИЈИм 
СУГРАђАНИмА

Активисти ОО помогли су ста-
ријим суграђанима да транспор-

тују огрев до кућа. Овакве акције 
континуирано спроводимо и тру-
димо се да максимално изађемо у 
сусрет нашим пензионерима.

62. ЗРЕЊАНИН
РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Чланови ГО СНС разговарали 
су са суграђанима на штандови-
ма и делили „СНС Информатор“. 
Стипендију Града Зрењанина до-
биће 245 ученика и студената, у 
односу на прошлогодишња 182 
кандидата. Градоначелник Симо 
Салапура и председник Покрајин-
ске владе Игор Мировић потписа-
ли су уговоре о суфинансирању 
реконструције водовода у насељу 
„Ружа Шулман“ и израду доку-
ментације за котларницу у школи 
у Ечки. На Светски дан планете 
Земље, заменик градоначелника 
Саша Сантовац одржао је саста-
нак са представницима „Linglong 
International Europe “, одељење 
EHS Departman, које се бави заш-
титом животне средине, здрављем 
и безбедношћу на раду. Улагања у 
школске објекте и инфраструк-

туру, ове школске године мере 
се вишемилионским износима, у 
чему учествују Град и Влада АПВ. 
Покрајински секретар Александар 
Софић уручио је Граду уговор на 
милион динара за суфинансирање 
израде плана развоја.

64. КОВИН
УРЕђЕњЕ ПРИОБАЉА

Поводом Светског дана Рома, 
председница Општине Сања 
Петровић упутила је честитке су-
грађанима ромске националности 
и истакла мере за унапређење 
њиховог положаја. Спортски ри-
боловци, уз подршку Општине, 
Комуналца и Спортског савеза, 
очистили су приобаље Дунавца 
и напунили отпадом 50 џакова. 
Ученици ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ обележили су Међународни 
дан планете Земље са жељом да 
скрену пажњу на значај очувања 
природе. Општина је смањила 
цену закупа јавног простора за 
угоститеље, у циљу ублажавања 
последица пандемије.

65. КРУПАЊ
СЕмИНАР ЗА мЛАДЕ

Крупањ је био домаћин скупа на 
којем су учествовали сви предста-
вници Дринског слива, а на којем 
је усвојена Стратегија успоста-
вљања система цивилне заштите 
и смањења ризика од катастрофа. 
Реализован је семинар за младе 
активисте СНС, уз присуство ак-
тивиста из Бора, Лознице, Љубо-
вије, Краљева, Малог Зворника, 
Власотинца и Републике Српске. 
Општина Крупањ проглашена је 
за шампиона међу средње раз-
вијеним локалним самоуправама, 
после анализе НАЛЕД-а и Се-
кретаријата за јавне политике, у 
сарадњи са Владом Србије и уз 
подршку ГИЗ-а. Активисти ОО де-
лили су васкршња јаја и честитке 
суграђанима.

66. СОМБОР
РЕКОНСТРУКЦИЈА РАСВЕТЕ 
У СПОРТСКОЈ хАЛИ

Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању орга-
низује нова три бесплатна програ-
ма. Редовни контигент прехрамбе-
них пакета, намењених социјално 
угроженом становништву, упућен 
је из просторија Црвеног крста. 
Град је определио значајна сред-
ства за финансирање спортских 
клубова и доделу спортских сти-
пендија. Завршава се постројење 
за прераду воде у Бачком Моно-
штору. Град је поделио 200 ау-
то-седишта за бебе. Покрајинска 
влада финансира реконструкцију 
расвете у хали „Мостонга“. Градо-
начелник Антонио Ратковић упри-
личио је пријем за директора Уп-
раве за трезор Марка Гвера, а тема 
разговора била је постављање 
редомата који ће смањити гужве. 
На градске улице постављено је 
првих 70 контејнера за скупљање 
рециклажне амбалаже, а очекује 
се постављање још 80. Активисти 
ГО делили су офарбана јаја и раз-
говарали са суграђанима на више 
локација. Активисти МО Бачки 
Моноштор и МО Горња Варош 1 
уређивали су јавне површине.

67. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
мУЗЕЈ ВОЈВОђАНСКИх 
СЛОВАКА

Бачки Петровац посетио је 
Милан Јан Пилип, председник 
Канцеларије за Словаке у дијас-
пори, у пратњи Игора Венцела, 
заменика амбасадора Словачке, 
поводом будућег пројекта Музеја 

војвођанских Словака. Општин-
ско руководство присуствовало 
је обележавању помена на хероја 
поручника Божидара В. Жугића. 
Председница Општине Јасна 
Шпрох примила је талентоване 
јуниоре Удружења спортских ри-
боловаца „Карас“. Председник 
Покрајинске владе Игор Миро-
вић уручио је уговор за суфи-
нансирање израде пројектне до-
кументације за реконструкцију 
водоводне мреже. КПД „Једнота“ 
Гложан отворило је нове просто-
рије у склопу Дома културе. Нашу 
Општину посетила је Ингрид 
Броцкова, државна секретарка 
Министарства спољних послова 
Словачке, у пратњи амбасадо-
ра Федора Росоча. Активисти 
МО Гложан уредили су пијацу у 
центру свог места.

68. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
УРЕђЕњЕ СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА

Руководство Општине, на 
челу са председником Драганом 
Милићем, обишло је радове на 
чишћењу и уређењу Сребрног 
језера и плаже, у оквиру припре-
ме за туристичку сезону. Милић 
је, том приликом, подсетио да је 
прошлогодишња сезона, упркос 
корони, била веома успешна и да 
су у току озбиљне припреме за 
ново лето.

69. ОСЕЧИНА
ПОПРАВКА мАКАДАмСКИх 
ПУТЕВА

Настављени су радови на оби-
лазници и поправци макадамских 
путева у свим месним заједница-
ма. У складу са епидемиолошким 
мерама, обележен је Дан Општине 
и додељене су награде за 2020. 
годину. Општинска делегација 
присуствовала је обележавању 
сећања на Бој на Чокешини.

70. КОСТОЛАЦ
НОВЕ КЛУПЕ И СТАЗЕ 
У ПАРКУ

Представници локалне самоу-
праве разговарали су са предста-
вницима Савета МЗ Кленовник о 
плановима за предстојећи пери-
од. Замењене су парковске клупе 
у центру града и постављене су 
нове пешачке стазе код фонта-
не. Град је издвојио средства за 
формирање новог дрвореда и 
изградњу канализационе мреже, 
као и за почетак изградње топли-
фикационе мреже у Острову. Чла-

нови Националног савета ромске 
националне мањине одржали су 
радни састанак са руководством 
Градске општине Костолац у циљу 
бољег спровођења мера за инклу-
зију Рома.

72. ПЕЋИНЦИ
ТРИ КАПИТАЛНА ПРОЈЕКТА

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић уручио је предста-
вницима локалних самоуправа у 
Војводини уговоре за суфинан-
сирање пројеката у областима 
пољопривреде, водопривреде и 
локалног развоја. У име Пећина-
ца, уговор вредан милион динара, 
потписао је председник Општи-
не Синиша Ђокић, а средства су 
намењена за израду пројектно-
техничке документације за из-
градњу водовода у Сремским Ми-
хаљевцима. Захваљујући сарадњи 
са Покрајинском владом, гради се 
вртић у Шимановцима и водовод-
на мрежа у Огару.

73. ЛАПОВО
АКЦИЈА „ПОСАДИ СВОЈ 
хЛАД“

Општина се придружила акцији 
„Посади свој хлад“ и захваљујући 
друштвено одговорним компа-
нијама обезбедила саднице бе-
лог јасена. Свака садница садржи 
лого спонзора, као и QR код преко 
којег може да се прати њен развој. 
Саднице су подељене нашим су-
грађанима, школама, комуналном 
предузећу и удружењима.

74. ЦРНА ТРАВА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА 
ПОРЕД ВЛАСИНЕ

Реконструисан је део пута по-
ред реке Власине, у дужини од око 
једног километра. У складу са епи-
демиолошким мерама, скромно је 
обележен Дан Општине. Наста-
вљено је са имунизацијом  свих 
заинтересованих грађана.

75. ЗАЈЕЧАР
УНАПРЕђЕњЕ ПОЛОЖАЈА 
ЖЕНА НА СЕЛУ

Скидањем старог асфалта и 
насипањем нове подлоге, наста-
вљени су радови на деоници пута 
Салаш-Глоговица, уз комплетно 
асфалтирање деонице Глоговица 
-Дубочане и дела ка Малој Јаси-
кови. Градоначелник Бошко Ни-
чић обишао је радове на асфал-
тирању раскрснице Вражогрнац 

/Рготина. У селу Вражогрнац за-
мењује се улична расвета новом 
лед расветом и канали за одвод 
атмосферске канализације. Град 
је завршио обуку за жене које 
живе на селу, у оквиру проје-
кта „Кад жене воде“, чији је циљ 
унапређење положаја жена кроз 
економско оснаживање.

77. КАЊИЖА
КАНАЛИЗАЦИЈА 
У хОРГОшУ

Заменик председника Општине 
Небојша Ракић потписао је уговор 
са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство за изградњу канализа-
ционе мреже  у улицама Радничка, 
Јожеф Атиле и Стевана Сремца у 
Хоргошу.

78. љИГ
УКЛАњАњЕ ДИВЉЕ 
ДЕПОНИЈЕ

Покренута је масовна имуниза-
ција и грађани се могу вакцинисати 
без претходног заказивања. Акти-
висти ОО подржали су хуманитар-
ну акцију добровољног давања 
крви. У току су радови на санацији 
дела топловодних цеви, рекон-
струкцији нисконапонске мреже у 
МО Гукош и замени јавне расвете 
лед светиљкама на Кеју Момчила 
Жиловића. Локална самоуправа 
учествовала је у промоцији Дана 
планете Земље, коју је организо-
вала ПУ „Каја“. Уклоњена је дивља 
депонија на сточној пијаци. 

79. ЋИЋЕВАЦ
САДњА ДРВЕћА

Чланови ОО засадили су 50 
садница ораха у Сталаћу и Град 
Сталаћу дуж пешачке зоне. 
Ова прелепа и вредна донација 
дело је Ивана Газибарића који 
је, заједно са члановима ОО, 
учествовао у акцији. Такође, ра-
дило се на уређењу игралишта 
и постављању расвете у Појату. 
Посебна пажња посвећена је 
мотивацији становника за вак-
цинацију.

80. КЊАЖЕВАЦ
ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ мЗ

На изборима за савете 73 
месне заједнице, убедљиво 
су победили кандидати које 
је подржала Српска напредна 
странка (97,65 одсто). Грађани 
су на овај начин још једном ре-
кли шта мисле о кандидатима и 
дали апсолутну подршку полити-
ци СНС-а.

81. СВИЛАЈНАЦ

ПРЕВОЗ ГРАђАНА ДО 
ПУНКТА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

Позвали смо суграђане да нас 
контактирају уколико, из здрав-
ствених или било којих других 
оправданих разлога, не могу да 
оду на вакцинацију, како би их ак-
тивисти странке превезли до Дома 
здравља.

55. ЛЕБАНЕ
хУмАНИТАРНИ БАЗАР

76. ОПОВО
НОВА ДЕЧИЈА ИГРАЛИшТА

У центру Опова реновирано 
је дечије игралиште и поста-
вљене су нове справе за играње. 
Такође, изграђено је дечије 
игралиште у насељу Кертиз и 
уређено је игралиште у ром-
ском насељу у Сефкерину. У 
оквиру пројекта „Посади свој 
хлад“, подељено је још 100 сад-
ница белог јасена грађанима 
и установама. Адаптирана је 
фасада свлачионице на Спорт-
ско-рекреативном центру. На-
сипањем земље започето је 
уређење парка у Баранди. У ор-
ганизацији МЗ Сефкерин уређе-

на је порта цркве, постављене 
су канте за смеће и паркинзи за 
бицикле. У дворишту школе у 
Сефкерину, избетониран је круг 
за бацање кугле, у сарадњи са 
Атлетским клубом „Спартак“. 
У Сакулама се поставља са-
обраћајна сигнализација у зони 
школе. Од Покрајинске владе 
Општина је добила суфинан-
сирајућа средства за уређење 
атарских путева, завршетак 
комасације у Баранди и израду 
пројектно-техничке документа-
ције за модернизацију локалне 
инфраструктуре.

Председник Општине Иван 
Богдановић посетио је Хума-
нитарни базар, који је орга-
низован на Велики петак, уз 
подршку локалне самоуправе и 
Дома културе. Сва прикупљена 

средства преусмерена су ка де-
чијим фондовима и социјално 
угроженим породицама. Чла-
нице Форума жена, поводом Ва-
скрса, делиле су офарбана јаја и 
слаткише.

63. БОЈНИК
САНИРАњЕ 
ПОСЛЕДИЦА 
ПОПЛАВА

Преко програма подршке 
ЕУ образовању у Србији, Те-
хничка школа „Бошко Крстић“ 
добила је вредну машинску 
опрему за ученике пољопри-
вредног смера. У ове сврхе, ЕУ 
је определила 100.000 евра, а 
обезбеђен је и пластеник који 
ће ученици користити за прак-
тични део наставе. У току је от-
клањање последица поплава у 
селу Плавце, које су уништиле 
коловоз и пропусне банкине, а 
у плану је и санација путева у 
Придворици и Ђинђуши.

71. ЈАГОДИНА
УКЛОњЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У БУНАРУ
На иницијативу чланова МО 

Бунар уклоњена је дугогодишња 
дивља депонија на улазу у село. 
Акцијом наших младих чланова, 

ђубре је очишћено и на овом мес-
ту нићи ће прелеп парк. У акцији 
је учествовао и председник ГО 
СНС Никола Радосвљевић.

дружење Са СуграЂанима на ШтандоВима
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ПАНОРАМА
94. БЕОГРАД82. ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
СКУПшТИНСКЕ САЛЕ

Осим у граду, вакцинација је 
организована и у Прањанима, Руд-
нику, Бољковцима, Враћевшници 
и Бершићима, а за непокретне 
суграђане и по кућама. У току су 
радови на прилагођавању  водо-
водне инсталације будућој са-
обраћајници у Улици Драгише Ни-
колића. Планирано је асфалтирање 
30 путева на сеоском подручју. 
Министарство државне управе 
одобрило је пројекте за дигитали-
зацију скупштинске сале и уређење 
дечијег игралишта, а Министар-

ство културе за наставак радова у 
Дому културе, међународну балет-
ску представу и програме установа 
културе. Поводом Ђурђевдана, по-
дељена су 23 пакета помоћи угро-
женим ромским породицама.

84. ПЛАНДИШТЕ
ПОмОћ ЗА ДОм У БЕЛОЈ 
ЦРКВИ

Дом здравља наставља са спро-
вођењем имунизације станов-
ништва. ОО, Унија жена и пензи-
онерска удружења из Пландишта, 
Велике Греде, Маргите и Хајдучи-
це организовали су пети Ускршњи 
базар. Уговор о додели беспо-
вратних средстава за развој и 
унапређење ловства потписали су 
председник Ловачког удружења 
Брзава Раде Брдар и покрајински 
секретар Чедомир Божић. Члани-
це Уније жена подржале су хума-
нитарну акцију „Чеп за хендикеп“, 
а чланови ОО уручили су помоћ 
Дому за децу и омладину у Белој 

Цркви. Настављено је уређење са-
обраћајница, санација чворишта 
водоводне мреже, пошумљавање 
и уређење каналске мреже.

85. УЖИЦЕ
ОБИЛАЗНИЦА ОКО ГРАДА

Захваљујући председнику Алек-
сандру Вучићу и Влади Србије, 
који су препознали важност овог 
пројекта, гради се обилазница 
око Ужица. Њеном изградњом 
биће решено неколико дугого-
дишњих проблема - смањиће се 
аерозагађење јер ће се теретни и 
аутобуски саобраћај изместити из 
града и подићи ће се безбедност 
учесника у саобраћају. Завршени 

су радови на 18 пројеката у окви-
ру Ужичког програма локалног 
партнерства „Удружимо се“.

86. КНИЋ
САРАДњА КНИћА 
И ПОЖЕГЕ

Председник Општине Срећко 
Илић и чланови руководства орга-
низовали су пријем за делегацију 
Општине Пожега, Дејана Мркића 
и Бранка Симовића. На састанку 
су разматране могућности за са-
радњу, заједничке инвестиције, а 
посебно развој спорта. Договорено 
је да спортисти из Кнића учествују 
на Спортским играма у Пожеги, а у 
плану су и други видови сарадње.

87. ПАНЧЕВО
ПОмОћ СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИм СУГРАђАНИмА

Град сваке године скоро шест 
одсто буџета издваја за социјала-
на давања и социјалне услуге, а 

ове године само за рад народне ку-
хиње издвојено је 30 милиона ди-
нара. Уговоре за куповину сеоских 
кућа добило је 15 избегличких 
породица. Од почетка јавно-при-
ватног партнерства, асфалтирано 
је 40 улица. На конкурсу АП Војво-
дине, за Панчево је издвојено 
милион динара. Градоначелник 
Александар Стевановић редовно 
обилази пунктове за вакцинацију 
и разговара са грађанима.

93. БАБУШНИЦА
САНАЦИЈА КЛИЗИшТА

Због топљења снега појави-
ла су се клизишта и одрони који 
су оштетили локалне путеве. 
Председница Општине Ивана 
Стојичић и заменик Иван Спи-
ридоновић обишли су радове на  
деоници пута према селу Црвена 
Јабука, где механизација санира 
штету.

88. ЛЕПОСАВИЋ

ПАКЕТИ СА НАмИРНИЦАмА

Председник Општине Зо-
ран Тодић уручио је пакете 
са намирницама, средствима 
за хигијену и дезинфекцију, и 
заштитним маскама Црвеном 
крсту, који ће их испоручити 
социјално угроженим суграђа-
нима. Председник Тодић оби-
шао је расељена и избегла лица 

у колективним центрима у Ле-
посавићу, Лешку и Сочаници, 
и уручио 45 пакета помоћи. 
Помоћ је уручена и Србима, и 
Албанцима и Ромима. Уручена 
је и рачунарска опрема и теле-
визори Предшколској устано-
ви у Лешку, које је обезбедила 
Канцеларија за КиМ.

89. ЛИПљАН
СмЕшТАЈ ЗА мЛАДЕ АТЛЕТИЧАРЕ
Председник ОО и начелник 

Косовског округа Срђан Петко-
вић, у сарадњи са Градом Срем-
ском Митровицом, обезбедио 
је смештај и храну за децу која 
су се квалификовала за репу-

бличко такмичење у атлетици 
у Сремској Митровици. Такође, 
обезбедио је средства за купо-
вину храстових прозора и мо-
лерске радове на цркви у селу 
Рабовце.

90. ПРИШТИНА
ГРАђЕВИНСКИ мАТЕРИЈАЛ ЗА ОБНОВУ КУћА
Канцеларија за КиМ обезбе-

дила је материјал за адапта-
цију и доградњу породичних 
кућа за 22 породице. У току је 
припрема за изградњу болни-
це у Грачаници, затим фабри-

ке сточне хране, фарме кока 
носиља и хладњаче. Канцела-
рија за КиМ, путем конкурса, 
додељује средства у области 
пољопривреде и прерађивачке 
индустрије

91. ЗВЕЧАН
НОВИ СТАНОВИ
Председник Привременог 

органа Иван Тодосијевић и гра-
доначелник Вучина Јанковић 
уручили су кључеве 11 нових 
станова станарима Самачког 

блока. У току је реконструкција 
деонице пута Шарен камен-Ви-
лиште-Ловац, као и изградња 
зграде са 12 станова у селу Гра-
бовац, за младе брачне парове.

92. ОРАХОВАЦ
ИЗГРАДњА ОДВОДНОГ КАНАЛА
Привремени орган испору-

чио је грађевински материјал 
за 15 породица из Велике Хоче 
и Ораховца, који је обезбеди-

ла Канцеларија за КиМ. У току 
је изградња одводног канала 
за атмосферску воду у Великој 
Хочи.

83. АЛИБУНАР
АФИРмАЦИЈА шКОЛСКОГ СПОРТА

Општина је обележила Свет-
ски дан Рома свечаним поди-
зањем заставе Рома на јарболу, 
а председница Општине Зора-
на Братић навела је активности 
које се спроводе у циљу побољ-
шања услова живота ромске 
заједнице. Локална самоупра-

ва уручила је спортску опрему 
школама. Одржан је Ускршњи 
базар на којем су се предста-
виле чланице осам удружења 
жена. Чланови Савета за младе 
уредили су простор испред МЗ 
Иланџа и поставили нову ог-
ласну таблу.

97. БАРАЈЕВО
ИЗГРАДњА СПОРТСКЕ хАЛЕ

Градоначелник Београда 
Зоран Радојичић посетио је 
градилишта спортске хале и 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељу Гај. 
Одржан је састанак са директо-
ром ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“ Страхињом Дани-

ловићем, на којем је било речи 
о решавању проблема канализа-
ције, третману отпадних вода и 
водоснабдевању. Почиње изра-
да пројектно-техничке докумен-
тације за колектор „Међуречје“, 
а тражи се локација и за нови 
колектор у Вранићу.

95. ВОЖДОВАЦ
ПОКЛОНИ ЗА СУГРАђАНЕ

98. ГРОЦКА
АДАПТАЦИЈА шКОЛСКИх ЗГРАДА

У сусрет Васкрсу, ГО 
Вождовац поклонила је 
малишанима у вртићима 
800 комада јаја од сти-
ропора, обезбеђена из 
сопствених средстава. У 
УСЦ Шумице организо-
ване су тродневне ради-
онице за децу. Одбор-
ници Вождовца одрекли 
су се надокнаде за рад у 
корист лечења Анђеле 
Димитријевић. Акти-
висти ОО свакодневно 
разговарају са грађани-
ма. Активисти МО Зуце 
и Пиносава уредили су зелене 
површине око МЗ и дечијег 
парка, а активисти МО Браће 
Јерковић посадили су руже 
испред зграде МЗ, док су ак-
тивисти МО Кумодраж село 
уредили простор испред амбу-
ланте и око споменика Војводи 
Степи. Такође, активисти МО 
Јајинци уклонили су графи-
те са фасаде МЗ, а активисти 
МО Митрово брдо очистили 

су степениште и простор ис-
под трафика на окретници ау-
тобуса 26. Члан ГО Драгомир 
Петронијевић и активисти МО 
Лекино брдо донирали су ин-
валидска колица суграђанки 
Анђелки, које су обезбедили 
из личних средстава. Члани-
це ОО посетиле су комшије 
у Кумодражу 2 и уручиле им 
поклоне које су наши омладин-
ци прикупили из личних сред-
става.

Потписан је уговор за из-
градњу водовода у Ритопеку. 
ОШ „Мића Стојковић“, осим 
свечане сале, добила је и мо-
дерну зборницу и библиотеку, 
а Град је обезбедио и 13 рачу-
нара. За ОШ „Алекса Шантић“ 
у Калуђерици издвојена су 
средства за замену столарије у 
учионицама, спуштање плафо-
на, топлотну изолацију, замену 
сијалица... У Средњој школи 
у Гроцкој постављено је ново 
осветљење. У школи у Ритопе-
ку реконструисан је кров, за-
мењени су олуци и постављена 
је ограда око фудбалског те-
рена. Започета је реконструк-
ција улица Бабин луг у Винчи 
и Зеленгорске у Гроцкој. Ом-
ладина ОО, поводом празника 
Цвети, организовала је садњу 
цвећа испред МЗ у Калуђерици 
и чишћење смећа од манастира 
Рајиновац ка Пударцима. Акти-
висти ОО посетили су социјално 
угрожену породицу Неметовић из 
Дражња и уручили им пакете са 
намирницама и средствима за хи-

гијену. Такође, социјално угроже-
ној породици Ивановић из Врчина 
уручили су електрични шпорет и 
двосед, а породици Мијаиловић 
из Калуђерице обезбедили су па-
кет са храном и хемијом. Све до-
нације обезбеђене су из личних 
средстава чланова ОО.

96. СОПОТ
АКЦИЈА ЧИшћЕњА

Чланови Омладине ОО помагали су суграђа-
нима на пунктовима за вакцинацију у свим МЗ. 
Очишћено је и уређено двориште школе у Губе-
ревцу. Уређују се локалне саобраћајнице, посеб-
но проширење пута Бабе - Парцани, које скраћује 
излазак на Ибарску магистралу.

акиВиСти Су чиСтили отпад бачен 
поред пута

предСедник алекСандар Вучић на отВарању деонице 
обилаЗнице око београда

уреЂење јаВних поВрШина
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106. ЗВЕЗДАРА
АКЦИЈЕ ЧИшћЕњА И 
УРЕђЕњА

У току је изградња топловодне 
мреже од депоније у Винчи до 
топлане Коњарник. Сарадњом ГО 
Звездара, комуналне инспекције 
и ЈКП „Градска чистоћа“ решен 
је проблем нелегалне продаје 
испред Цветкове пијаце. Уклоње-
на је дивља депонија са гробља у 
ММЛ и са шеталишта у Миријев-
ском венцу. Реконструисано је пет 
спортских терена на Стојчином 
брду, а реконструише се и Урвин-
ска улица у ВМЛ. Радови се изводе 
и у улицама Витезова Карађорђе-
ве звезде и Љубице Луковић. Више 

од 200 волонтера чистило је на-
сеље Војводе Влаховића, чиме је 
обележен Дан заштите природе. 
Уз подршку ГО Звездара, извиђа-
чи су уредили дечије игралиште у 
Устаничкој улици. Звездарски на-
предњаци, поред држања штандо-
ва на којима су презентовали ак-
тивности, спровели су више акција 
чишћења и уређења на Медаку, 
Булбудеру и Северном булевару.

107. МЛАДЕНОВАЦ
ПОСЕТА мИНИСТРА 
мОмИРОВИћА

Министар Томислав Момировић 
обишао је радове на реконструк-
цији надвожњака, заједно са за-

меником градоначелника Гораном 
Весићем и државним секретаром 
Милосавом Миличковићем. Град 
ће финансирати реконструкцију 
амбуланте у Ковачевцу, а мештани 
добијају и нову водоводну мрежу. 
Градоначелник Зоран Радојичић 
обишао је пункт за вакцинацију у 

МЗ Јагњило. Општина Младено-
вац пету годину заредом поклања 
родитељима новорођених беба 
ауто-седишта и новчану накнаду, 
која је повећана на 20.000 динара. 
У току је изградња тротоара у Ули-
ци Светолика Ранковића и асфал-
тирање путева у сеоским МЗ.

105. ПАЛИЛУЛА
ПОСЕТА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИм 
ПОРОДИЦАмА

109. САВСКИ ВЕНАЦ
НОВЕ САДНИЦЕ НА СЕњАКУ

99. СТАРИ ГРАД
ПОЧЕО СА РАДОм Е-шАЛТЕР

103. ЗЕМУН
ПРОЛЕћНО УРЕђЕњЕ ГРАДА

ГО Стари град прва је београдска 
општина у којој је свечано отворен 
е-Шалтер, који ће модернизовати 
рад општинске управе. Почетку 
рада е-Шалтера присуствовали су 
министарка Марија Обрадовић, 
Михаило Јовановић, директор Кан-
целарије за ИТ и електронску уп-
раву, Виолета Јовановић, извршна 
директорка НАЛЕД-а, и Радослав 

Марјановић, председник Град-
ске општине. Поводом обележа-
вања Међународног дана планете 
Земље, Општина и ЈКП „Градска 
чистоћа“ поставили су рециклажне 
канте у свим школама. Министар-
ка Маја Гојковић посетила је УК 
„Пароброд“, где се састала са в.д. 
директора Маријом Павловић и Ра-
дославом Марјановићем.

У току су радови на водовод-
ној мрежи у Грмовцу и уличној 
расвети у Земуну. На иницијативу 
ГО Земун, површина на Кеју осло-
бођења постаће паркинг простор. 
Најављена је изградња вртића у 
Батајници, асфалтиран је коловоз 
од Карађорђевог трга до хотела 
Југославија, отворена је петља 
Батајница, ради се канализација 
у Алтини, обновљена је кишна ка-

нализација у Улици Теодора Хер-
цла... У акцији „Пролећно уређење 
града“ уклањају се депоније, чи-
сте зелене површине и графити. 
Активисти ОО помагали су со-
цијално угроженим грађанима, 
добровољно давали крв, уређи-
вали зелене површине и садили 
дрвеће. ГО Земун, у сарадњи са ДЗ 
Земун, организовала је пунктове 
за вакцинацију на више локација.

100. НОВИ БЕОГРАД
ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР У шАхУ
У организацији ОО, активисти 

МО Ушће и МО Арена спровели 
су акцију уређења клупа и жар-
дињерa у блоковима 21, 22 и 25. 
Радну акцију подржао је и вели-
ки број комшија. Том приликом, 
постављен је и инфо пулт где се 
разговарало са суграђанима о 

проблемима и плановима. Акти-
висти МО Сава традиционално 
су организовали шаховски тур-
нир у страначким просторијама. 
За више од 20 учесника обез-
беђени су поклони и дипломе, а 
за оне који су повлачили најмуд-
рије потезе и пехари.

104. ВРАЧАР
ДОДАТНИх 130 мЕСТА У ВРТИћИмА

У току су радови на адап-
тацији дела зграде Општине 
Врачар у вртић, са капацитетом 
од 130 деце. Председник ГО 

Врачар проф. др Милан А. Не-
дељковић отворио је манифес-
тацију „ Дечије васкршње чаро-
лије“ у вртићу „Мића и Аћим“.

102. ЧУКАРИЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА И ПУТЕВА
Завршена је изградња Пионирске и Космајске улице у Ос-

тружници. Након обнове Мајданпечке улице, становници 
Бановог брда и Кошутњака имају бољу везу између улица 
Београдског батаљона и Кнеза Вишеслава. У Трговачкој и у 
Улици солунских бораца ради се нови асфалт. Становници 
Липарске улице у Сремчици нису крили задовољство што 
ће асфалт стићи до њихових кућа. Уклоњене су дивље депо-
није у Великој Моштаници, Остружници, Сремчици, Цераку 
и Жаркову.

108. РАКОВИЦА
УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРшИНА
Ауто-пут на обилазници око Бе-

ограда отворен је за саобраћај, у 
присуству председника Алексан-
дра Вучића. ГО Раковица органи-
зовала је поделу дечијих ауто-се-
дишта. Музичка школа „Даворин 
Јенко“ добила је на поклон кон-
цертни клавир, из Сава центра а до-
нација је договорена са замеником 
градоначелника Гораном Весићем. 
Реконструисана је сала за бори-
лачке спортове у СЦ Раковица, а 
татами подлогу донирао је Град Бе-
оград. Уклоњена је депонија у Ули-

ци Славка Миљковића. Уређени су 
дечије игралиште и спортски терен 
на Видиковачком венцу, а поводом 
празника Цвети засађено је цвеће. 
Уређене су и површине око СЦ Ра-
ковица, у Старој Раковици, Скојев-
ском насељу и Миљаковцу. Игра-
лиште и зелене површине уређене 
су у Козачкој улици на Сунчаном 
брегу и у Јелезовачкој улици у Рес-
нику. Активисти и функционери 
ОО разговарали су са грађанима на 
штандовима, а уочи Васкрса дели-
ли су офарбана јаја.

Чланице Тима за социјалну 
заштиту ОО обишле су поро-
дице Стојковић, Стоиљковић, 
Бајрамовић-Лукић, Поповић и 
Курбалија и уручиле им пакете 
са одећом, обућом и играчкама, 
обезбеђене из  личних средста-
ва. Активисти ОО разговара-
ли су са суграђанима у Борчи, 
делили „СНС Информатор“ и 
страначки материјал. Заврша-
ва се реконструкција Улице 
Стевана Дукића, а почело је 
асфалтирање Ковиловске ули-
це у Борчи. Почела је санација 
водоводне мреже у улици Прва 

Сутјеска у Крњачи. Почела је и 
изградња новог дома ученика 
Пољопривредне школе у Крња-
чи. Настављена је подела беби 
колица. Почела је обнова фис-
културне сале у ОШ „Старина 
Новак“ и осам учионица, као 
и постављање рампе за осо-
бе са инвалидитетом. У току 
је реконструкција ОШ „Јован 
Цвијић“ на Карабурми. На ини-
цијативу грађана и одборничке 
групе СНС, ЈКП „Градска чис-
тоћа“ уклонило је дивље депо-
није код Богословије, у Крњачи 
и у Улици Вука Врчевића.

Чланови општинског руко-
водства поделили су васкршње 
поклоне деци и учествовали 
у активностима са најмлађи-
ма у свим вртићима. Завршено 
је уређење улаза стамбених 
зграда, које се радило на ини-
цијативу грађана који су апли-
цирали путем јавног конкурса 
за суфинансирање радова. ГО 
Савски венац освојила је прво 

место у оквиру наградне игре 
„Узми рачун и победи 2020“. 
Почела је обнова подземног 
пролаза код Београдског сајма. 
Чланица Председништва СНС и 
председница ОО Ирена Вујовић, 
заједно са активистима, садила 
је дрвеће на Сењаку. Активисти 
и функционери ОО разговарали 
су са грађанима на штандовима 
и делили офарбана јаја.

101. ЛАЗАРЕВАЦ
АСФАЛТИРАњЕ УЛИЦА
У МЗ Дудовица асфалтиран је 

пут кроз Маринац. На иницијативу 
грађана и МЗ 19. септембар, ре-
конструисана је водоводна мрежа 
и постављен 41 прикључак за ко-
риснике. У току је  асфалтирање 
улица Милана Kојића, Хиландарске 
и Доситеја Обрадовића. Са мешта-
нима МЗ Барзиловица разговарали 
смо о завршетку капеле и цркве и 
реконструкцији путева. Министар 

Томислав Момировић посетио је 
ГО Лазаревац и најавио нове ра-
дове. Народна посланица Ивана 
Поповић и председник Општине 
Бојан Стевић обишли су мобилни 
пункт за вакцинацију у Брајковцу 
и радове на реконструкцији Хилан-
дарске улице. Активисти ОО обе-
лежили су Светски дан здравља, а 
поводом Васкрса суграђанима су 
делили офарбана јаја.

111. СУРЧИН
ПОДЕЛА АУТО-СЕДИшТА

Подељено је више од 100 
ауто-седишта за децу. ГО Сур-
чин, у сарадњи са Агенцијом 
за безбедност саобраћаја, пок-
лонила је бојанке малишанима 
из ПУ „Сурчин“. Активисти ОО 
косили су траву, поправљали 
клупе, аутобуска стајалишта, 
фарбали огласне табле. Пово-
дом Светског дана књига, ак-
тивисти МО Бечмен поклањали 
су књиге суграђанима. Активи-

сти ОО свакодневно помажу 
суграђанима да оду до пункта 
за вакцинацију. Поводом Свет-
ског дана Рома, активисти МО 
Јаково обишли су ромске поро-
дице, а поводом Светског дана 
здравља активисти МО Бечмен 
и MO Сурчин 1 организовали 
су трибину „Вакцинација нема 
алтернативу“. Чланови ОО и 
народна посланица Рајка Ма-
товић добровољно су дали крв.

110. ОБРЕНОВАЦ
ИЗГРАДњА ДИЈАГНОСТИЧКОГ ЦЕНТРА
У току је изградња дијагностич-

ког центра за специјалистичке 
прегледе. У МЗ Звечка изводе се 
комунални радови на више лока-
ција. Такође, у току је уклањање 
дивље депоније у Улици Солунског 
фронта, сеча шибља код фудбал-
ског игралишта и чишћење К2 и 
К3 канала. Гради се храм и уређује 
порта у МЗ Ушће. Посађено је 40 

садница тополе. У току је изградња 
вртића у МЗ Бело Поље и водо-
водне мреже у МЗ Велико Поље. 
Након изградње водоводне мреже 
у МЗ Стублине и Велико Поље, оче-
кује се око 500 нових прикључака. 
ГО Обреновац и КЗМ организују 
пројекат „Помоћ за малу матуру“, у 
циљу припреме основаца за пола-
гање завршног испита.

марија обрадоВић и радоСлаВ марјаноВић

милан а. недељкоВић отВорио је дечије ВаСкрШње чаролије

дуШица СтојкоВић и милоСаВ миличкоВић Са СуграЂанком

народна поСланица јелена мијатоВић Са 
актиВиСтима на Штанду



СВечана академија поВодом дана победе над фаШиЗмом одржана је у народном поЗориШту

поСле обилаСка Вакциналног 
пункта у Врелу, родном Селу 

проСлаВљеног фудбалера 
немање матића, предСедник је 

на Стадиону Шутирао пенал

предСедник Србије алекСандар Вучић уручио је орден караЂорЂеВе ЗВеЗде 
прВог Степена иСтакнутом ауСтријСком пиСцу нобелоВцу петеру хандкеу

кратак предах Са 
предСедницом Владе Србије 

аном брнабић, током 
обилаСка мобилних пунктоВа 

За Вакцинацију

УБ

БЕОГРАД

јоШ један у ниЗу обилаЗака градилиШта 
комплекСа београд на Води

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

ФРУШКА ГОРА

почетак иЗградње фруШкогорСког 
коридора, брЗе Саобраћајнице 

рума - ноВи Сад, у дужини 
од 47,7 километара


