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У ЖИЖИ

ЗАПРАТИ НА ИНСТАГРАму
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У Земуну је постављен 
камен-темељац за из-
градњу фабрике за 

производњу вакцина кинес-
ке компаније „Синофарм“. 
У фабрици ће, поред про-
изводње, запослени бити 
способни и да усавршавају и 
да пуне нове компоненте за 
будуће вакцине. Тим пово-
дом, председник Александар 
Вучић, који је и положио ка-
мен-темељац, рекао је да ве-
рује да ће изградња фабрике 

Представници Српске 
листе и кандидати 

за градоначелнике на 
предстојећим локалним 
изборима на Косову и 
Метохији посетили су 
Београд, где су разго-
варали са председником 
Србије Александром Ву-
чићем.

Теме састанка биле 
су и кршење Бриселског 
споразума од стране 
приштинских власти, 
а челници Српске ли-
сте изразили су за-
довољство и истакли 
значај што се састанак 
одржава баш на Дан 
српског јединства, сло-

боде и националне 
заставе. Они су инфо-
рмисали председника 
о свим проблемима у 
спровођењу, али и кр-
шењу споразума који се 
тичу питања енергетике 
и правосуђа и изразили 
забринутост због најаве 
Приштине о одузимању 

Председник Србије 
Александар Ву-
чић, након седни-

це Савета за национал-
ну безбедност поводом 
ситуације на Косову и 
Метохији, истакао је да 
је одбио компромисно 
решење које су му пред-
ложиле земље Квинте 
и Европске уније за ре-
шавање актуелне кризе, 
као и да је за то добио 
подршку Савета, а да од 
Европске уније очекује 
да каже да ли је Брисел-
ски споразум и даље на 

снази или не.
„У разговору са пред-

ставницима најмоћнијих 
земаља добио сам пред-
лог како треба да изгле-
да тобож компромисно 
решење, али ја сам то 
одбио. Превешћу вам – 
то је решење којим би 
Албанци заборавили на 
70 одсто онога што су 
планирали да раде, али 
би увели 20 до 30 одсто 
мера. Сит сам полити-
ке свршеног чина. На 
барабске, криминалне 
трикове Приштине више 

нико неће да пристане“, 
нагласио је Вучић.

Председник Србије је 
образложио и шта су за-
хтеви Савета за нацио-
налну безбедност до-
говорени на претходно 
одржаној седници.

„Захтев Савета је по-
влачење свих трупа и 
повратак на пређашње 
стање. А онда идемо у 
Брисел да преговарамо 
о свему. Још један услов 
је да тражимо хитан 
одговор Европске уније 
– да ли постоји Брисел-

ФАБРИКА ВАКЦИНА у СРБИЈИ 
БИћЕ у ИНТЕРЕСу ЦЕЛОГ РЕГИОНА

СЕДНИЦА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНу БЕЗБЕДНОСТ

ОДБИО САм КОмПРОмИСНО РЕшЕњЕ 
Еу И КВИНТЕ ЗА КИм

ПРЕДСТАВНИЦИ СРПСКЕ ЛИСТЕ КОД ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ
регистарских ознака, 
као и претњи увођењем 
реципроцитета према 
српском народу.

Председништво Српс-
ке листе и кандидати 
за градоначелнике на 
предстојећим локалним 
изборима на КиМ замо-
лили су председника Ву-
чића за додатну финан-
сијску подршку српском 
народу, као и за наста-
вак пројеката важних за 
развој српских средина.

Председник је пружио 
пуну подршку Српској 
листи и кандидатима за 
градоначелнике и ис-
такао да само Српска 
листа окупља аутентич-
не представнике нашег 

народа на КиМ.
„Добили смо чврсте 

гаранције и уверавања 
председника Србије да 
ће наставити да се бори 
за наш народ и за дија-
лог. Када дијалога нема, 
онда има проблема, на-
пада на српску имовину, 
цркву, Србе“, рекао је 
председник Српске ли-
сте Горан Ракић, после 
састанка. Потпредсед-
ник Српске листе Игор 
Симић рекао је да је 
подршка председника 
Вучића кандидатима за 
градоначелнике Српске 
листе изузетно значај-
на, у смислу опстанка и 
борбе за српски народ 
на простору КиМ.

ски споразум у правном 
промету и када ће бити 
формирана Заједни-
ца српских општина? 
И њихово ћутање и 
недобијање одговора 
биће нам јасан знак да 
тај споразум више не 
постоји. Такође, пози-
вамо ЕУ, САД и Велику 
Британију да укину про-
тивправно донету пре-
суду Ивану Тодосије-
вићу, јер то сматрамо 
следећим великим раз-
логом за кризу“, навео 
је председник Вучић.

бити у интересу грађана Ср-
бије и целог региона.

Председник Вучић иста-
као је да Србија ову фабрику 
гради у партнерству са Ки-
ном и Уједињеним Арапским 
Емиратима и навео да је њен 
капацитет 40 милиона доза 
годишње, а да је план да се 
произведе 30 милиона вак-
цина годишње, што је до-
вољно за Србију, регион и 
све оне који су заинтересо-
вани.

Рекао је и да Србија, зајед-
но са партнерима из Кине и 
УАЕ, успева да решава и део 
регионалних проблема, а не 
само својих. Навео је да ће 
до краја марта 2022. године 
бити завршена прва фаза за 
пуњење вакцина и да ће се 

до априла 2022. године вак-
цина појавити на нашем тр-
жишту. Друга фаза, најавио 
је, биће завршена до 2023. 
године и тада ће се произ-
водити активна компонента, 
супстанца за вакцину. Пред-
седник Србије нагласио је да 
ће у фабрици најпре бити 180 
запослених, од чега 40 одсто 
високо стручних људи, а да 
ће затим посао добити још 
100 особа.

„Бићемо међу првима у 
свету који ће имати могућ-
ност да, заједно са партне-
рима из Кине и УАЕ, мењамо 
садржај супстанце и међу пр-
вима у свету који ће благоде-
ти научних открића моћи да 
поделе са народом“, закљу-
чио је председник Вучић.

Полагање камена-темељца за изградњу фабрике вакцина у земуну
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Поводом 15. септембра и 
обележавања Дана срп-
ског јединства, слободе 

и националне заставе, односно 
дана када је српска Војска про-
била Солунски фронт пре 103 го-
дине, српске тробојке истакнуте 
су широм Србије, на београд-
ском Ушћу грађанима су приказ-
ани наоружање и војна опрема, а 
на Савском тргу, код споменика 
Стефану Немањи, организована 
је централна манифестација.

Церемонија је отворена ин-
тонирањем химни Републике 
Српске и Србије, грађанима су 
се обратили председник Србије 
Александар Вучић, патријарх 
српски Порфирије и српски члан 

Председништва БиХ Милорад 
Додик, а окончана два сата кас-
није великим ватрометом.

„Тог 15. септембра једини 
план је била слобода“, рекао је 
председник Александар Вучић и 
додао да је тај дан био још један 
у низу таквих плебисцита, када 
смо, без обзира на крваву цену, 
бирали слободу.

„Србија има нови план за бу-
дућност, ону на коју ћемо се поно-
сити својом заставом, знајући да 
је она застава слободе и застава 
мира, али и застава будућности“, 
поручио је председник и одгово-
рио свима који нас нападају из ре-
гиона, а и некима у нашој земљи.

„Кажу, измислили сте празник. 

Измислили смо пробој Солунског 
фронта, ако ћемо тако, измислили 
смо и Стефана Немању. Нисмо, 
измислио је Стефан Немања нас. 
Очекују од нас да им се правдамо и 
да им се вечерас извињавамо и да 
кажемо извините молим вас што 
имамо нашу заставу. Никада више 
за српску тробојку нећемо да се из-
вињавамо, носићемо је са поносом, 
носићемо је свуда по свету“, пору-
чио је председник Вучић, и нагла-
сио да не постоји ништа прече од 
јединства нашег народа.

„Не треба нам ништа туђе, 
само хоћемо да будемо своји на 
своме, не требају нам друге гра-
нице. Не треба нам баш ништа, 
само да смемо да кажемо да 

носимо српско име и да носимо 
српско презиме“, рекао је пред-
седник.

„Хоћу да кажем велико хвала 
и нашем мученичком народу на 
Косову и Метохији. Али и вели-
ко хвала свима онима који нису 
смели да истакну своју српску 
заставу због претњи њиховиих 
режима у региону, да им кажем 
хвала јер знам да су њихова срца 
вечерас овде са нама и да куцају 
за свој српски народ“, закључио 
је председник Вучић.

Српски члан Председништва 
БиХ Милорад Додик рекао је да 
смо јединство увек показивали у 
тешким историјским тренуцима, 
што је одредило карактер нашег 

ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

НЕ ТРЕБА НАм НИшТА ТуђЕ, САмО 
ХОћЕмО ДА БуДЕмО СВОЈИ НА СВОмЕ

РЕПуБЛИКА СРБИЈА 
И РЕПуБЛИКА СРПСКА 
уСВОЈИЛЕ Су ЗАКОН 
О ЗАшТИТИ ћИРИЛИЦЕ

народа и што га разликује од 
других, који су увек чекали 
да им слободу подаре други.

„Тако је било од 1389. до 
данас. Пролазили смо голго-
те, али нисмо дали оно што 
нам је битно,  слободу. Репу-
блика Српска је поносна што 
је, заједно са Републиком Ср-
бијом, усвојила Закон о заш-
тити ћирилице и верујем да 
је то један у низу оних који 
ћемо усвојити заједно“, ре-
као је Додик.

Патријарх српски Порфи-
рије истакао је значај једин-
ства породице, фамилије 
и народа, које не сме бити 
засновано на себичним ин-

тересима и ни у ком случају 
не сме да послужи томе да 
се затворимо у себе, да се 
одвојимо од других или да 

бисмо са њима, не дај Боже, 
били у конфликту.

„Нека нам је срећан и бла-
гословен празник национал-

ног јединства, слободе и на-
ционалне заставе“, поручио 
је патријарх српски Порфи-
рије.

ДЕФИЛЕ ЗАСТАВА
Дефиле пуковских заста-

ва, реплика 51 заставе које 
су војници носили у Првом 
светском рату, кренуо је 
од Споменика Карађорђу 
испред Храма Светог Саве, 
а учеснике је свирањем ко-
рачница пратио оркестар 
Гарде Војске Србије. На 
Тргу Славија ова колона су-
срела се са колоном стотине 
трубача који су свирали пе-

сму „Тамо далеко“. На Тргу 
републике, код Спомени-
ка кнезу Михаилу, свеча-
ном дефилеу придружила 
се колона у којој су били 
витезови Свебора, члано-
ви културно-уметничких 
друштава и статисти оде-
вени у војничке униформе, 
а на челу са припадницима 
Коњичке бригаде МУП-
а Србије. Од Споменика 

војводи Вуку кренула је 
поворка која симболише 
устанике који су претхо-
дили Војводи Вуку, који су 
били традиционално оде-
вени у народну ношњу, као 
што су и устаници кретали 
из својих кућа у борбе. Ар-
тиљеријским плотунима са 
Калемегдана, у поподнев-
ним сатима, најављене су 
манифестације у Београду.

Посета изложби наоружања војске србије на уШЋу

дан срског јединства, слободе 
и националне заставе установљен 
је као Празник у славу срПске 
војске и Пробоја солунског 
фронта 1918. године, После којег је 
убрзо заврШен Први светски рат

детаљ са београдских улица

милорад додик, Патријарх срПски Порфирије, александар вучиЋ
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Немачка канцеларка 
Ангела Меркел била је 
гост Београда и пред-

седника Србије Александра 
Вучића. На заједничкој кон-
ференцији за медије, пред-
седник Вучић још једном је 
канцеларки изразио огромну 
захвалност на посети Бео-
граду, што је, рекао је, велика 
част за нашу земљу, као и на 
свему што је до сада учинила 
за Србију и Западни Балкан.

„За разлику од многих дру-
гих, код нас захвалност не 
траје кратко и када не буде 
овде као канцеларка, на исти 
начин ћемо говорити о томе 
шта је урадила“, поручио је 
председник Вучић.

Према његовим речи-
ма, разговарало се о ев-
роинтеграцијама Србије и 
усклађености спољне поли-

тике Србије са ЕУ, која је у 
последња четири месеца са 
46 одсто повећана на 62,5 
процента. Рекао је и да је 
веома захвалан Меркеловој 
на конкретним резултатима у 
оквиру Берлинског процеса, 
који је покренула. Како је на-
вео, било је речи о регионал-
ним питањима, као и о одно-
сима Београда и Приштине. 
Додао је да се разговарало и 
o владавини права у Србији, 
те да је канцеларки предао 
нови извештај о свему што је 
урађено по том питању.

Немачка канцеларка Ан-
гела Меркел истакла је да су 
односи две земље засновани 
на сарадњи и поверењу и да 
јој је драго што је могла још 
једном да посети Србију.

„Кроз године наше са-
радње успоставили смо от-

ворен однос пун поверења. 
На том путу смо постигли низ 
резултата, без обзира што је 
пред Србијом и целим реги-
оном још дуг пут до чланства 
у ЕУ, што је наш заједнички 
циљ“, подвукла је она. Указа-
ла је да су две државе тесно 
повезане и додала да је има-
ла прилику да, кроз збирку 
историјских докумената које 
је видела у Београду, спозна 
да су немачко-српски односи 
успостављени давно у об-
ластима економије, културе 
и политике. Посебно је ука-
зала на 80-ту годишњицу 
напада Вермахта на Југосла-
вију и најавила пола милиона 
евра које ће Немачка дати 
за обнову, истичући да је то 
важан сигнал помирења и 
сећања на догађаје.

Пренела је да је са председ-
ником Вучићем разговарала 
и о унутрашњо-политичким 
питањима, као и потреби 

даљег спровођења реформи, 
те и нагласила неопходност 
отварања даљих приступ-
них поглавља. Рекла је да је 
у области правосуђа потре-
бан напредак, те додала да 
је председник Вучић изнео 
план рада у тој области. Ука-
зала је да важну улогу у про-
цесу приближавања ЕУ има 
Берлински процес и изрази-
ла задовољство што се већ 
виде резултати. Нагласила 
је да Берлински процес не 
замењује приступни процес, 
већ има за циљ повезивање у 
региону.

„Доста тога смо већ по-
стигли. Драго ми је што је 
председник указао на успехе 
који су настали на основама 
Берлинског процеса, те да 
можемо доћи до напретка 

Током званичне посете 
Турској, председник 
Србије Александар Ву-

чић најавио је да ће председ-
ник Турске Реџеп Тајип Ердо-
ган до краја године посетити 
нашу земљу, те истакао да 
пријатељство са Турском 
представља додатну гаран-
цију за стабилност и очување 
мира на Западном Балкану.

Председник Вучић, након 
разговора са председником 
Ердоганом, рекао је да је то 
био веома добар састанак, 
који је трајао готово два сата.

„Разговарали смо о важним 
темама, пре свега економ-
ским, о турским инвестиција-
ма, како турске компаније из-
воде радове у нашој земљи, 
али и свим регионалним пи-
тањима и односима Србије и 
Турске. Од билатералних до 
укупних односа и о сарадњи 
у свим другим областима“, 
пренео је он.

Председник је указао да 
следи седница Државног саве-
та, што је виши ниво у односу 
на међувладину комисију коју 
имамо са другим земљама.

„До краја године уследиће 
званична посета председ-
ника Ердогана Србији и то 
ће бити прилика да додат-
но разговарамо о важним 
питањима за Балкан и цео 
регион. Турска је велика ре-
гионална сила“, подвукао је 
он и истакао да је покренуто 

питање бржег протока робе 
и услуга, да уз најмање мо-
гућих докумената прелазимо 
границе, чиме пријатељство, 
како је рекао, дижемо на 
још виши ниво. Навео је и да 
трговинска размена непрес-
тано расте, да је прошле го-
дине била на 1,30 милијарди 
евра, и изразио уверење да 
ће веома брзо стићи две ми-
лијарде евра.

„Председник Ердоган подр-
жава дијалог Београда и 
Приштине и верује да је важно 
да се дође до компромисног 
решења“, пренео је председник 
и додао да је Турска пријатељ 
Србије и да је уверен да би од-
носи две земље могли да буду 
још бољи.

„Можемо још труда да уло-
жимо да те односе направимо 
још бољим и да градимо до-
датно поверење. То је за нас 
једна од великих и важних 
ствари, услов без којег не мо-
жемо да сачувамо стабилност 
у региону. У Србији расту 
турске инвестиције, јер њихо-
ве фирме виде честе сусрете 
њиховог председника и мене, 
и долазиће у још већем броју. 
Нама много значе фабрике и 
у Прибоју, Житорађи, Леба-
ну, Kрупњу и другим местима. 
Хвала турским пријатељима 
на томе“, поручио је пред-
седник Вучић и открио да га 
је председник Ердоган исп-
ратио до баште где се обраћа 
медијима, чиме му је показао 
поштовање, јер су такве ства-
ри изван протокола.

у остваривању заједничког 
тржишта“, објаснила је и 
најавила Самит о Западном 
Балкану у Словенији.

Такође, пренела је да је 
било речи и о Косову, БиХ, те 
многим другим темама. По-
ручила је да је председника 
Вучића упознала као особу 
која не даје лажна обећања, 
већ као особу која их храбро 
спроводи у дело.

„Охрабрујем да се настави 
напредак у области влада-
вине права, као и кретању 

ка плуралном друштву. Еко-
номски успеси треба да буду 
подстрек за чланство у ЕУ, 
чланице ЕУ имају велики ге-
остратешки интерес да се 
све земље у региону Запад-
ног Балкана приме у Унију“, 
закључила је она.

Председник Вучић освр-
нуо се на досадашњу са-
радњу са немачком канце-
ларком и рекао:

„Ако ме питате да ли сам се 
осећао сигурније када је у Ев-
ропи постојала Ангела Мер-

кел, нећу да околишам - да 
она је била и јесте несумњиви 
лидер Европе и она је била 
једна од ретких која је могла 
да подигне слушалицу и по-
зове било кога од нас и да 
утиче на догађаје у региону. 
Осећали смо обавезу и одго-
ворност, не да слушамо и да 
неком служимо, већ да буде-
мо озбиљни и да увек водимо 
рачуна о миру, а Меркел јесте 
политички ауторитет који 
смо желели увек да чујемо. 
Ко ће и како ће то бити кас-

није, то не могу 
да кажем“.

Додао је да се 
пита ко ће убу-
дуће из Европе 

да позове лидере 
у региону и каже 
да морају да 
буду одговорни 
и да граде више 
путева и пруга, 
уместо што ће да 
се свађају преко 
плота.

„Злонамерни-
ма, када кажу да 
се не види велико 
наслеђе и за Бер-
лински процес и 
рад Меркелове на 
Западном Балка-
ну, увек бих рекао 
три ствари: имали 
смо мир, све вре-
ме. Друго, про-
лазили смо кроз 
најтурбулентнији 

период због миграција и уз 
њену подршку смо то пре-
вазилазили. Под три, имали 
смо и корону и тешке еко-
номске ствари и кроз подрш-
ку Немачке то превазилази-
ли и улазили преко ЕУ у све 
већи број инфраструктурних 
пројеката. Мислим да је то 
изузетно наслеђе“, закључио 
је председник Вучић.

ПРИЈАТЕљСТВО СА 
ТуРСКОм ДОДАТНА 

ГАРАНЦИЈА СТАБИЛНОСТИ

ИСТАНБуЛ

ХВАЛА КАНЦЕЛАРКИ мЕРКЕЛ НА СВЕму 
шТО ЈЕ учИНИЛА ЗА СРБИЈу

ИЗЛОжБА О СРБИмА И НЕмЦИмА у 19. ВЕКу

И НЕмАчКА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
ЗА ЛИТИЈум

Председник Вучић и кан-
целарка Меркел разговара-
ли су и о питању заштите 
животне средине, истичући 
да, уколико у Србији буду 
реализована било каква 
ископавања литијума, све 
мора да буде урађено у 
складу са највишим стан-
дардима, чувајући животну 
средину. На питање нови-
нара да ли је Немачка за-
интересована за литијум у 
Србији, будући да интере-
совање за ову руду пока-
зују и САД и Кина, Меркел 
је рекла да се, уколико се 
цео свет интересује за то, 
интересује и Немачка. По-
дсетила је да је велики број 
немачких инвестиција у 
области аутоиндустрије у 
Србији, наводећи да је ли-
тијум важан за прављење 
батерија.

БЕОГРАД

ЗА 10 ГОДИНА ТРИ ПуТА ПОВЕћАНА 
РАЗмЕНА СА НЕмАчКОм

Србија је за последњих 10 
година чак три пута увећала 
трговинску размену са Немач-
ком и за свој економски развој 
велику захвалност дугује тој 

земљи. Председник Вучић 
подсетио је да је 17.000 људи 
радило у немачким компа-
нијама у Србији 2014, а да је 
данас та бројка 72.684.

Председник Вучић, након тет-
а-тет састанка с немачком канце-
ларком Ангелом Меркел, био је до-
маћин на изложби „Срби и Немци, 
Србија и Немачка у 19 веку“. Излож-

ба је обухватила документа која ос-
ликавају односе двеју земаља и два 
народа у области културе, еконо-
мије и дипломатије, а део су грађе 
Државног архива Србије.
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ИНТЕрВЈУ БрОЈА

Нови погон швајцарске 
компаније „Регент лај-

тнинг“ у Свилајнцу, која ће 
запослити више од 120 
радника, отворио је 
председник Алексан-
дар Вучић. Председник 
је претходно обишао 
фабрику и поздравио 
раднике из Свилајнца, 
Крагујевца, Јагодине и 
осталих места из Шума-
дијског и Поморавског 
округа и пожелео им 
срећан рад.

Поручио је да је Ср-
бији потребно више 
таквих фабрика, те 
да су у њој почели да 
раде и ђаци из система 
дуалног образовања. 
Србија, како је навео, у 
томе има велику подрш-

ку швајцарских, немачких и 
аустријских партнера.

„Регент лајтнинг“ је 
швајцарска компанија, са 
седиштем у Базелу, која се 
бави производњом индус-
тријске расвете и послује у 
Слободној зони Свилајнац 
од пролећа 2020. године, у 
закупљеном простору по-
вршине 1.000 квадрата, са 
тридесетак запослених. 
Нова фабрика, површине 
око 6.500 квадратних мета-
ра саграђена је у склопу прве 
фазе изградње „Регентових“ 
постројења, док је план да 
се у другој фази изгради још 
једна хала са додатних 6.000 
квадрата. „Регент“ тренутно 
у Свилајнцу запошљава више 
од 80 радника, а план је да по 
завршетку друге фазе инвес-

тирања запосли више од 250 
радника.

Председник Вучић рекао је 
да је Србија у новоотворену 
фабрику уложила мало нов-

ца, али да су се власници, од-
носно швајцарска компанија, 
определили за овај пројекат 
јер су видели да имају посла 
са озбиљним и одговорним 
људима. Најавио је и да ће се 
врло брзо кренути у реализа-
цију обилазнице са два моста 
преко Ресаве и Мораве, што ће 
веома значити за све општи-
не у окружењу Свилајнца. 
Такође, у плану је и заврше-
так изградње канализације 
за целу општину, водоводне 
мреже и затварање базена.

„После тога Свилајнац ће 
изгледати другачије. Далеко 
смо од Швајцарске, али мора-
мо да радимо и да јој се при-
ближавамо, заједнички мно-
го тога можемо и само тако 
Србија може да иде напред“, 
поручио је председник Вучић.

Председник Српске на-
предне странке Алек-
сандар Вучић најавио 

је одржавање Скупштине 
СНС у октобру, заједно са 
обележавањем 13. рођен-
дана странке. Милоша Ву-
чевића, потпредседника 
Главног одбора СНС и гра-
доначелника Новог Сада, 
питамо шта очекује од овог 
догађаја и какве би промене 
могла да донесе страначка 
Скупштина?

- Очекујем, пре свега, 
да пружимо снажну и без-
резервну подршку нашем 
председнику Александру 
Вучићу, који нас је повео на 
тежак, трновит, али и храбар 
пут Србије у будућност. И 
данас, када Србија бележи 
феноменалне резултате на 
свим пољима, нема места за 
паузу и опуштање. Они који 
не могу да издрже тај тем-
по, они којима су постали 
важнији лични интереси од 
државних, они који мисле 
да су мангупи, немају шта 
да траже са нама. Очекујем 
да ћемо након страначке 
Скупштине показати нову 
снагу и нову енергију за 
даљи рад, јер ми смо највећа 
и државотворна странка, и 
нама су грађани поверили 
највећу одговорност за бу-
дућност Србије.

Колико сте задовољни 
радом новосадског од-
бора и одбора широм 
Војводине, у које имате 
увид?
- На свим нивоима власти, 

у сваком моменту, свима 
мора бити на памети то да 
су ту због грађана, да раде 
за њих и за интересе Србије. 
Највише ценим поштен и 
марљив рад, и патриотизам. 
Свима који се ту не пронала-
зе, не могу бити задовољан.  

Градоначелник сте у 
трећем мандату и оста-
вили сте велики траг у 
Новом Саду. На шта сте 

најпоноснији од онога 
што сте урадили?
-. У заиста великој и тешкој 

конкуренцији, ипак издвајам 
изградњу Жежељевог моста 
и нове, најмодерније Ковид 
болнице.  

Како грађани виде труд 
који се улаже да би им се 
обезбедио бољи и квали-
тетнији живот?  
- Ускоро ће још једном 

бити питани о томе на избо-

рима, али ја сам свакодневно 
у контакту са разним људима 
и они недвосмислено мисле 
исто и кажу „браво“ за све 
што држава ради за њих.

Докле се стигло са 
пројектом Нови Сад на 
води? 
- Припрема се усвајање 

Генералног урбанистичког 
плана, као кровног доку-
мента који одређује правце 
даљег урбанистичког раз-

воја Новог Сада. Фокусирани 
смо на уређење Приобаља, 
посебно зато што смо на ко-
рак од остварења вишедеце-
нијског сна, а то је да Нови 
Сад добије четврти мост 
преко Дунава, који је у план 
уцртан још 60-тих година 
прошлог века. На пројектима 
су окупљени наши најбољи 
стручњаци са факултета и 
Института „Јарослав Черни“, 
и то ће бити револуционарне 
ствари за Нови Сад.

Веома инсистирате на 
томе да Нови Сад поста-
не регионални ИТ цен-
тар. Колико је важно 
улагати у образовање, 
младе и иновације?
- Осим очувања здравља, 

не постоји ништа важније 
од тога. Није нам циљ да 
Нови Сад буде град без 
људи, зато све улажемо не 
само у обнову инфраструк-
туре, долазак инвеститора 
и отварање фабрика, већ и 
у све друге сегменте како 
бисмо побољшали општи 
квалитет живота. Није више 
питање да млади одлазе 
због већих плата, јер у Но-
вом Саду имате највеће 
светске компаније посебно 
из ИТ сектора, већ одла-
зе због атмосфере, сигур-
ности, квалитета живота. 
Сада им Нови Сад пружа 
све могућности, као и сваки 
други модеран полумили-
онски светски град. И зато 
смо постали град у који 
се све више долази, али и 
остаје за стално, и град у 
којем све више слећу роде. 
Што се унапређења обра-
зовног система тиче, после 
успешног спровођеног про-
грама дуалног образовања 
у средњим школама, од ове 
универзитетске школске 
године креће програм дуал-
ног образовања на факулте-
тима Универзитета у Новом 
Саду. Захваљујући том про-
граму имаћемо још квали-
тетније дипломце, што зна-
чи још већу трку компанија, 
које се баш због наших сјај-
них младих стручњака боре 
да дођу у Нови Сад.   

Посебну пажњу посве-
тили сте женском пре-
дузетништву и самоза-
пошљавању. Какви су ту 
резултати?
- Кренули смо буквал-

но од нуле, када смо пре-
узели власт у Новом Саду 
2012. године, и стигли до 
тога да су 243 даме доби-

ле бесповратне субвенције 
за самозапошљавање, и да 
годишње за те намене из 
градске касе издвајамо 15 
милиона. Поред тога, у са-
радњи са ресорним репу-
бличким министарством, 
реализујемо и програм 
подршке женском инова-
ционом предузетништву. Ту 
је до сада 110 дама добило 
бесповратне субвенције. Из 
године у годину, значајно 
се повећава интересовање 
наших предузетница, а ми 
смо, као Град, у могућности 
да повећавамо буџете за 
подршку.  

Како се Српска напред-
на странка припрема за 
предстојеће изборе?
- Радимо и спремни смо 

да презентујемо резултате 
сваком грађанину Србије. 
А посебно да причамо о 
будућности наше државе 
и представимо планове за 
даљи развој Србије на задо-
вољство свих њених грађана.

шта можемо да очекује-
мо од кампање која је 
пред нама?
- Од нас очекујте једну 

борбену и достојанствену 
кампању у којој ћемо гово-
рити о резултатима и плано-
вима за будућност.

Како коментаришете по-
зиве дела опозиције за 
насилно узимање власти, 
на улици?
- Они једино и познају 

језик мржње и језик улице, 
и срамно је буквално све 
што раде. Људи без идеја, 
без програма, са мрачним 
биографијама, спремни за 
све зарад доласка на власт. 
Опасно су нервозни од кад 
су кренула мафијашка хап-
шења и мислим да ћемо тек 
сазнати какве је све гадости 
радио жути картел. У овој и 
оваквој Србији никада неће 
проћи њихови уличарски 
планови.

мИЛОш ВучЕВИћ, 
потпредседник Главног одбора СНС 

и градоначелник Новог Сада

ОНИ КОЈИмА Су ЛИчНИ ИНТЕРЕСИ ВАжНИЈИ 
ОД ДРжАВНИХ, НЕмАЈу шТА ДА ТРАжЕ СА НАмА СВИЛАЈНАЦ

ОТВОРЕН ПОГОН 
КОмПАНИЈЕ „РЕГЕНТ”

» - Очекујем да пружимо снажну и безрезервну подршку 
председнику Александру Вучићу, који нас је повео на тежак, 
трновит, али и храбар пут Србије у будућност. И данас, када 
Србија бележи феноменалне резултате на свим пољима, 
нема места за паузу и опуштање
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић учест-
вовао је на Четвртом 

демографском самиту у Будим-
пешти, a одвојено je разговарао 
и са премијерима Мађарске 
- домаћином Виктором Орба-
ном, Чешке - Андрејем Бабишем 
и Словеније - Јанезом Јаншом, 
те бившим потпредседником 
САД - Мајком Пенсом.

Током боравка у Будим-
пешти, истакао је да је 
Мађарска веома важан парт-
нер Србије, који постаје и 
све значајнији спољно-трго-
вински партнер, али и да ће 
питање демографије ускоро 
постати најважније поли-
тичко питање. Најавио је да 
ће у наредних месец дана 
бити представљене мере 
наталитетне демографске 
политике наше земље и из-
разио уверење да ће грађани 
бити задовољни тим мерама.

„Имао сам добре разгово-
ре са Пенсом, разговарали 
смо о глобалним питањима. 
За нас је од посебног значаја 
разговор са чешким премије-
ром Андрејем Бабишем, али 
и са Орбаном, Јаншом, Доди-
ком. Разговарали смо о свим 
важним питањима“, пренео је 
председник Вучић након са-
станка и поновио да се нада да 
ће у наредним месецима има-
ти прилику да у Србији угости 
председника Пољске, што би 
било од значаја за нашу земљу.

„Мађарска је веома важан 

партнер Србији. 
Када сам постао 
премијер, Мађар-
ска је била на је-
данаестом месту, 
а данас је пети 
партнер Србије 
у спољно-трго-
винској размени. 
И пење се, до 
четвртог места. 
Верујем да за пет 
година можда 
дође и до трећег 
места. Немци 
остају први, али 
Кина расте вели-
ком брзином. Важни су нам 
и расту Бугарска, Румунија, 
Аустрија, и зато нам је однос 
са тим замљама важнији него 
раније“, поручио је председ-
ник Вучић и наставио:

„Премијер Орбан био је 
довољно храбар да изгради 
одличне везе са Србима. Није 
имао лак задатак, јер обојица 
знамо да смо имали проблема 

и јасно нам је какве су диле-
ме имали Мађари. Веома сам 
свестан тешке прошлости 
које су две државе имале. Ор-
бан је био храбар и знао је да 
треба нешто да уради да се 
наше везе побољшају. Пре 10 
до 15 година, када је Мађар-
ска играла у фудбалу или 
ватерполу неку утакмицу, у 
Србији су навијали за против-
ника, а данас се то променило 

и небитно с ким игра Мађар-
ска, Срби навијају за њих, 
изузев ако играју са Србијом. 
Чак 90 одсто грађана Србије 
тако размишља и то је нај-
бољи пример за добре одно-
се, како је могуће променити 
став људи, односно однос 
две нације и две земље“.

На Четвртом демографском 
самиту, председника Вучића 
је мађарска министарка за 
породицу Каталин Новак 
најавила као храброг руково-
диоца, који се бори за бољу 
демографску слику, човека 
захваљујући коме су данас 
мађaрско-српски односи од-
лични. Он је са Самита по-
ручио да је у случају Србије, 
али и многих држава региона, 
демографско питање, питање 
наталитета - питање опстан-
ка. Истакао је да је Србија, 
на основу примера Мађарске, 
увела велики број мера, од 
прошлог учешћа на Самиту у 
Будимпешти, и да се већ виде 
неки резултати. Рекао је да се 
нада бољим резултатима, али 
да то није нешто што се види 
из дана у дан.

„У наредних месец дана 
изаћи ћемо са мерама ната-
литетне демографске поли-
тике. Демографија и питање 
рађања деце је суштинско 
питање опстанка Србије, али 
и њеног напретка, економ-
ског развоја. Без људи не мо-
жемо да имамо већи БДП, не 
можемо ништа да направимо 
нити да урадимо“, нагласио 
је председник Србије.

Европска унија упутила 
је помоћ Србији у борби 

против пандемије корона 
вируса, у виду донације 26 
возила за превоз вакцина. 
Председник Александар 
Вучић захвалио се на до-
нацији и истакао да је тиме 
решен проблем бржег до-
премања вакцина широм 
Србије.

У разговору са шефом Де-
легације ЕУ у Србији Еману-
елом Жофре, председник Ву-
чић још једном је апеловао 
на све грађане да се вакци-
нишу и тиме заштите себе и 
своје ближње.

„Важно је, да умемо да 
кажемо хвала. Да не пот-
цењујемо, већ да покажемо 
изузетно поштовање за ЕУ 
на свему што су учинили. На 
ранијих 20 амбулантних во-
зила које смо добили на по-
клон од ЕУ, на 200 запосле-
них у здравству које плаћа 
ЕУ, што значајно помаже 
нашем систему, до ових 26 

возила за 24 општине“, ре-
као је Вучић.

Сада, како је истакао, неће 
више бити потребно да се 
позајмљују возила за пре-
воз вакцина широм Србије, 
већ ће у специјализованим 
возилима стизати до сваког 
места. Додао је да је дона-
ција вредна више од 600.000 
евра, те да је реч о новцу 

туђих пореских обвезника, 
због чега смо додатно зах-
вални ЕУ. Председник Вучић 
позвао је грађане да се вак-
цинишу, јер нема снажнијег 
оружја против пандемије ко-
рона вируса.

„Правимо једну вакцину, 
правићемо и другу. Вакци-
не ће се временом мењати. 
Вакцинишите се, јер не-

вакцинацијом угрожавамо 
здравље свих других, а то је 
од пресудног значаја за наш 
напредак, за развој еконо-
мије. Имамо четири вакцине, 
имаћемо за месец дана још 
једну, пету. Ако хоћете још 
неку, шесту, кажите, наба-
вићемо, само дајте, вакци-
нишите се“, поручио је пред-
седник.

ВЕСТИ

Председник Србије Алек-
сандар Вучић примио је 

посланике Европског пар-
ламента и посреднике у 
међустраначком дијалогу, 
који су га обавестили о тре-
нутном стању и резултатима 
свог досадашњег учинка.

Председник Вучић истакао 
је да поштује њихов тежак 
рад и залагање и да зна да 
су, као посредници, морали 
да уваже захтеве свих стра-
на. Посебно је нагласио да је 
унапређење изборних услова 
сталан процес у свим демо-
кратским уређењима, те да 
су представници свих реле-
вантних институција државе 

од почетка били спремни да 
чују конструктивне сугестије 
како би се на адекватан начин 
креирала изборна атмосфера.

Саговорници су истакли 
да је од великог значаја да 
резултати дијалога буду 
примењени, те су изразили 

посебну спремност да помог-
ну у предизборном процесу 
како би оно што је договоре-
но било и спроведено. Пред-
седник Вучић је изразио уве-
реност да ће предизборни 
процес бити у складу са нај-
вишим демократским стан-
дардима, као и са општом 
политиком озбиљног и од-
говорног приступа једном од 
најважнијих процеса у функ-
ционисању државе.

Посредници Европског 
парламента оценили су до-
садашњу сарадњу као кон-
структивну и обавестили 
председника о будућим ко-
рацима.

уНАПРЕђЕњЕ ИЗБОРНИХ уСЛОВА СТАЛАН ПРОЦЕС

НОВА ВОЗИЛА ЗА ЛАКшИ ПРЕВОЗ ВАКЦИНА

БуДИмПЕшТА

мАђАРСКА ЈЕ ВЕОмА ВАжАН 
ПАРТНЕР СРБИЈЕ

ПриПремамо мере НаталитетНе демографске Политике

ПОСЕТА ЦРКВИ СВЕТОГ ђОРђА у БуДИмПЕшТИ
Председник Вучић, по до-

ласку у Мађарску, заједно 
са српским чланом Пред-
седништва БиХ Милора-
дом Додиком, посетио је 
Цркву Светог Ђорђа у Бу-
димпешти, која припада 
Епархији будимској, где га 
је дочекао владика Лукијан 
са свештенством, који је тим 
поводом служио молебан, 
што се чини само у случају 
када се у црквама дочекују 
посебни гости.

емануел жофре, александар вучиЋ, златибор лончар, 
јадранка јоксимовиЋ

састанак са делегацијом евроПарламентараца

бабиШ, јанШа, орбан, вучиЋ, додик

александар вучиЋ и виктор орбан

са владиком лукијаном
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У претходних нешто 
више од годину дана, 
колико траје 12. сазив 

Народне скупштине Репу-
блике Србије, водили смо 
озбиљне дискусије на пле-
нарним заседањима и у ок-
виру скупштинских одбора, 
чиме смо показали грађани-
ма да могу да буду поносни 
на српски парламент и дос-
тигнут висок ниво добре пар-
ламентарне праксе. Усвојили 
смо више од 270 аката (за-
кона, споразума и одлука), 
што показује да су Народна 
скупштина и Влада Србије 
предано радили како би 
унапредили живот грађана 
Србије, на шта сам веома по-
носан“, каже народни посла-
ник Немања Јоксимовић, на 
почетку разговора за „СНС 
Информатор“.

На питање који ће зако-
ни највише допринети да се 
унапреди живот грађана, 
одговара да је то, пре свега, 
Закон о употреби српског је-
зика у јавном животу и заш-
тити и очувању ћириличног 
писма, као и Закон о метроу 
и градској железници.

- Сви су причали и обећа-
вали изградњу метроа, али 
нико није имао ни план, ни 
капацитет да се упусти у 
реализацију. Тек доласком 
на власт Александра Вучића 
и Српске напредне странке 
овај сан постао је стварност. 
Београд ће његовом из-
градњом добити најбезбед-
нији и најефикаснији јавни 
градски превоз и тиме стати 
раме уз раме са највећим и 
најразвијенијим градовима 
Европе и света. Изградња је 
битан корак за наставак раз-
воја Београда и целе Србије, 
што ће допринети још квали-
тетнијем животу грађана и 
додатно покренути привре-
ду. Такође, желим да укажем 
и на Закон о климатским про-
менама и Закон о енергетској 
ефикасности и рационалној 
употреби енергије. Њихо-
вим усвајањем показали смо 
да чврсто стојимо на путу 

НАРОДНА СКуПшТИНА РЕПуБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПослаНиЧка ПитаЊа НародНих 
ПослаНика срПске НаПредНе страНке

МИЛЕНКО 
ЈОВАНОВ

шта се дешава са рачу-
нима Драгана ђиласа?

Моје пи-
тање је упуће-
но државним 
органима који 
су задужени 
да воде истра-
гу у вези са ра-
чунима који су 
пронађени у 
иностранству на име Драга-
на Ђиласа и његових компа-
нија - да ли се ишта дешава 
по том питању и када може-
мо да очекујемо конкретно 
неке резултате тих истрага?

Зашто је ово битно? Зато 
што санкција тера човека да 
мало размисли шта је радио. 
Значи, санкција за почиње-
но дело, са друге стране, 
има превентивни карактер, 
па неки други људи раз-
мишљају да ли би то радили 
или би требало то да раде 
или то не би смели да раде, 
јер ће бити кажњени. 

Државни органи су дужни 
да у што краћем року по-
шаљу одговор јавности да ли 
је Ђилас поштено зарадио 68 
милиона долара које је по-
сејао по свету, мало у Хонг 
Конгу, мало на Маурицијусу, 
мало у Швајцарској, мало по 
Босни, мало по Молдавији? 
Дакле, докле се стигло са 
том истрагом и хоћемо ли 
коначно видети епилог?

ЂОРЂЕ 
ТОДОРОВИЋ

Да ли има санкције за 
објављивање лажи у ме-
дијима?

Ђ и л а с о в 
портал „Ди-
ректно“ обја-
вио је текст 
– „Рат гробара 
саопштењима, 
која је улога 

НЕБОЈША 
БАКАРЕЦ

Тражим обавештење у 
вези са претњама

Т р а ж и м 
о б а в е ш т е њ е 
од МУП-а, Ту-
жилаштва за 
о р г а н и з о в а -
ни криминал, 
РЕМ-а и Саве-
та за штампу, 
у вези са пре-
тњама које је јуче, 26. маја, 
на ТВ „Нова С“ у емисији 
„Међу нама“, изрекао тајкун 
Драган Ђилас.

Цитирам Ђиласа: „Људи, 
људима који су се бавили 
неком јавном делатношћу, 
пре свега, што значи да се 
то односи на политичаре, 
али и на људе који су ко-
ристили медије да шире 
мржњу. У склопу целе при-
че то ће се односити на све 
људе попут Драгана Ву-
чићевића, или на све људе 
који данас раде на „Пинку“ 
или на „Хепију“. Ево, узећу 
пример господина Бакаре-
ца.“ 

Каже Ђилас, одговараће 
сви. Претња је упућена и 
свима нама, уредницима 
медија, новинарима и за-
посленима на ТВ „Хепи“ и 
ТВ „Пинк“, политичарима, 
неистомишљеницима, по-
сланицима...

МИЛОШ ТЕРЗИЋ
Да ли се разматра оба-
везно служење војног 
рока?

Србија је 
војно неутрал-
на земља, од-
луком Наро-
дне скупштине 
Р е п у б л и к е 
Србије, и тиме 
смо јасно 
свима ставили до знања да 
хоћемо да будемо слободни 
и да ћемо у складу са шест 
приоритета државне поли-
тике, коју је дефинисао пред-
седник Александар Вучић, 
наставити да водимо незави-
сну, суверену и слободну по-
литику и наставити да јачамо 
економску, здравствену и 
војну моћ.

Сматрам да је економ-
ска безбедност предуслов 
националне безбедности 
и снажне Србије која увек 
може да заштити свој на-
род. Тек по доласку на 
власт председника Алек-
сандра Вучића, Србија у 
стратешким документима 

остваривања циљева Зелене 
агенде за Западни Балкан, 
иницијативе коју смо при-
хватили у новембру 2020. 
године, а која се, пре свега, 
односи на заштиту живот-
не средине, одрживи развој 
и борбу против климатских 
промена.

шта очекујете од пре-
дизборне кампање и од 
самих избора?
- Предизборна кампања 

биће најпрљавија до сада, 
јер се не боримо против по-
литичара, већ против тај-
куна и медијских магната, 
који ће уложити највећа фи-
нансијска средства до сада 
и укључити све своје елек-
тронске и штампане медије 
само са јединим циљем – да 
сруше са власти Александра 
Вучића и СНС. Њихов циљ 
је да Србију врате у муљ, у 
којем не важе закони и у којој 
не постоје институције, већ 
мала група интересно увеза-
них тајкуна који одлучују о 
животу и смрти. Управо зато 
морамо да покажемо макси-
мално јединство. Без обзира 
на најпрљавију могућу кам-
пању коју ће водити против 
СНС-а, очекујем још већу 
подршку грађана јер сам си-
гуран да верују у Србију која 
константно напредује, у којој 
расту плате и пензије, у којој 
се граде путеви, пруге, шко-
ле и болнице.

Са каквим резултатима и 
са каквим планом Српска 
напредна странка излази 
пред грађане?
- Захваљујући одговорној 

политици Александра Ву-
чића, направљен је преок-
рет за Србију. Од економски 
разорене земље пред банк-
ротом, успели смо, за само 
неколико година, да напра-
вимо државу која је регио-
нални лидер. Обезбеђен је 
економски и привредни раст, 
достигли смо врх светске 
ранг листе по броју инвести-
ција, просечна плата порасла 

је са 320 евра на више од 560 
евра, пензије константно 
расту, подигнут је кредитни 
рејтинг, повећане су девиз-
не резерве, имамо стабилан 
курс динара, изградили смо 
више од 350 километара ау-
то-путева. Приоритет нам је 
реализација инфраструктур-
них пројеката из Програма 
Србија 2025, који ће довести 
до даљег привредног раста, 
а тиме и до повећања плата 
и пензија како би 2025. про-
сечна плата била 900 евра, а 
просечна пензија 440 евра. 
Такође, током предстојеће 
Скупштине СНС у октобру, 
очекујем да ћемо усвојити 
нове планове за будућност 

и поставити нове 
циљеве које ћемо 
реализовати до 
2030. године, са 
којима ћемо изаћи 
пред грађане.

Како видите 
преговоре о 
изборним ус-
ловима са опо-
зицијом, који се 
воде на два ко-
лосека?

- Српска на-
предна странка 
показала је доб-
ру вољу како би 
се унапредили 
изборни услови 
који су донети у 
време представ-
ника данашње 
опозиције којима 
ти исти услови 
данас не ваљају. 
Иако демокра-
тија у Србији није 
угрожена, ми 
смо, као одговор-
на страна, при-
хватили разгово-
ре о унапређењу 
изборних усло-
ва, и након прве 
фазе међустра-
начког дијалога 
могу са сигур-
ношћу да кажем 
да су изборни 
услови бољи 

него икада. Што се тиче 
друге фазе међустраначког 
дијалога, који се води на два 
колосека, ми из СНС немамо 
проблем нити са првим, који 
се одржава без учешћа стра-
наца, нити са другим, који се 
одржава уз учешће странаца, 
што јасно показује да немамо 
чега да се плашимо и шта да 
кријемо. Нисам изненађен 
што је представник бившег 
режима Драган Ђилас у раз-
говору са европарламента-
рцима тражио националну 
фреквенцију за своје теле-
визије, јер њега искључиво 
интересују бизнис варијанте 
и како да се додатно обогати.

Како оцењујете њихове 
примедбе и како видите 
данашњу ситуацију у ме-
дијима у односу на ону 
пре 2012. године?
- Причом о наводно не-

регуларним изборним ус-
ловима представници би-
вшег режима покушавају 
да нађу алиби за то што их 
народ неће. Изборне зако-
не и правила које су сами 
донели прогласили су за 
недемократске, што је ап-
сурд. Управо су им иста та 
правила одговарала 2008. 
и 2012. године, што по-
тврђује да није проблем у 
изборним правилима већ у 
њима самима. Такође, СНС 
је дошла на власт 2012. го-
дине под тим условима, па 
су њихове замерке у вези 
са изборним процесом, у 
најмању руку, лицемерне. 
Стање у медијима је данас 
неупоредиво боље него 
пре 2012. године. У то вре-
ме функционери СНС нису 
имали могућност да се 
појаве на телевизијама, а о 
активностима наше стран-
ке ретко је извештавано, и 
то искључиво у оквиру пре-
дизборне кампање. Такође, 
интернет није био досту-
пан као данас, па се већина 
људи информисала путем 
телевизије и новина које 
су биле под строгом кон-
тролом тадашњег режима. 
Данашња опозиција има 
сву медијску слободу и њи-
хови представници, уколи-
ко не одбију позиве медија, 
могу износити ставове где 
год желе. Такође, предста-
вници бившег режима, на 
челу са Ђиласом, имају ве-
лики утицај на медије. Они 
преко својих интернет пор-
тала, електронских и штам-
паних медија свакога дана 
воде најодвратнију кам-
пању лажи против Алек-
сандра Вучића и чланова 
његове породице, свесни 
да не могу да победе њего-
ве резултате и предан рад 
за бољу и лепшу Србију.

ИНТЕрВЈУ

ПОНОСАН САм НА ЗАКОНЕ КОЈИ 
уНАПРЕђуЈу жИВОТ у СРБИЈИ

НЕмАњА 
ЈОКСИмОВИћ, 

народни посланик

Данила Вучића?“ и име сина 
председника Републике Да-
нила Вучића провлаче кроз 
тај текст и говоре о некаквој 
улози државе у формирању 
навијачких група на Јужној 
трибини Фудбалског клуба 
„Партизан“.

Желим да поставим пи-
тање РЕМ-у. Да ли постоје 
адекватне санкције за обја-
вљивање лажног текста, 
где се црта мета на челу 
сина председника Републи-
ке Србије, Данила Вучића, 
где се директно угрожава 
његов живот, његова без-
бедност, јер, пазите сад, 
они желе да представе Да-
нила Вучића, тобоже, као 
неког новог лидера навија-
ча на јужној трибини, како 
би се перфидно припремио 
терен за најстрашнији сце-
нарио?

јасно дефинише да ће заш-
тити српски народ ма где 
он живео. Зато је важно 
да јачамо нашу војску као 
фактор одвраћања свако-
ме ко икада помисли да 
може на било који начин 
да угрози српске државне 
и националне интересе. С 
тим у вези, питање хоћу да 
поставим Влади Србије, Ми-
нистарству одбране, а то је 
да ли се разматра враћање 
обавезе служења војног 
рока и у којој форми?
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ДРЖАВНА УПРАВА

уЛАГАњЕ у ПРОЈЕКТЕ НА ЛОКАЛу

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ПАмЕТНА БРОЈИЛА ЗА 205.000 
ДОмАћИНСТАВА

Министарка Зорана 
Михајловић одржала 
је састанак са делега-
цијом Европске банке 
за обнову и развој и 
присуствовала пот-
писивању уговора о 
гаранцији за пројекат 
„Паметна бројила“ 
за 205.000 домаћин-
става. Истакла је да 
је циљ државе да сваки део 
Србије има стално напајање 

струјом, те да ће томе 
допринети улагања у 
дистрибутивну мре-
жу. „Потписали смо 
уговор за првих 40 
милиона евра, а раз-
говараћемо са свим 
међународним партне-
рима како да уложимо 
више у дистрибутивну 
мрежу, јер то је основа 

енергетске безбедности“, ре-
кла је Михајловић.

КУЛТУРА

ГОЈКОВИћ ОТВОРИЛА „ДИГИТАЛ 2021”

Министарка Маја 
Гојковић истакла је на 
отварању 8. регионалне 
конференције о трен-
довима у телекомуни-
кацијама и медијима 
„Дигитал 2021“ да су 
убрзани технолош-
ки развој и присуство 
великих телекому-
никационих система 
допринели високом ни-
воу медијског плурализма у 

региону и Србији. 
„Медијски садржаји 
постали су доступ-
нији и дошло је до 
пораста конзуме-
ната. Платформе 
за претраживање и 
друштвене мреже од-
лучују о приказивању 
садржаја, чиме снаж-
но утичу на то како 
грађани формирају 

мишљење“, рекла је Гојковић.

„Приоритет Ми-
нистарства је по-
дизање квалитета 
живота на локалном 
нивоу, да људи остају 
у својим срединама, 
да деца имају исте 
улове за одрастање. 
Политика државе је 
оно за шта сте одвоји-
ли новац, а председ-
ник Александар Вучић 
и Влада интензивно раде на 

томе да поправимо ус-
лове живота у Србији“, 
поручила је министар-
ка Марија Обрадовић, 
током обиласка Тр-
стеника и ПУ „Бисери 
2“, за чију реконструк-
цију је Министарство, 
у сарадњи са УНДП, 
издвојило више од 19 
милиона динара кроз 
програм „Партнерство 

за локални развој“.

ФИНАНСИЈЕ

ПРИВРЕДНИЦИмА ПРЕДСТАВљЕН 
НОВИ мОДЕЛ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

Министар Синиша 
Мали представио је 
привредницима у При-
вредој комори Србије 
нови модел фискали-
зације, на који фискал-
ни обвезници треба да 
пређу од 1. новембра 
2021. до 30. априла 
2022. године. При-
вредници ће, како је ре-
као, од 15. октобра, пре-
ко сајта Пореске управе, моћи 

да се пријављују за др-
жавне субвенције. „То 
је сто евра по продај-
ном месту и сто евра 
по фискалном уређају. 
Они који нису у систе-
му ПДВ-а добиће за 20 
одсто већу субвенцију 
за касе због немогућ-
ности да искористе 
улазни ПДВ, како би 
тај трошак надомести-

ли“, навео је Мали.

ПРИВРЕДА

АТАНАСКОВИћ И ПАЛКОВИч 
ПОТПИСАЛИ мЕмОРАНДум О САРАДњИ

Министарка Анђел-
ка Атанасковић и ми-
нистар за иновације и 
технологију Мађарске 
Ласло Палкович пот-
писали су у Будим-
пешти Меморандум о 
сарадњи са циљем до-
датног унапређења би-
латералне економске 
сарадње, као и разме-

не искустава, посебно у 
области 4. индустријс-
ке револуције. Ата-
насковић је подсетила 
да је Влада Србије, на 
предлог Министарства 
привреде, усвојила 
Стратегију индустријс-
ке политике до 2030. 
године и Акциони план 
за њено спровођење.

КИНЕСКИ ФОРум ЗА 
ФИНАНСИЈСКу ТЕХНОЛОГИЈу

Гувернер Народне банке Србије 
Јоргованка Табаковић говорила је 

на отварању Кинеског форума за фи-
нансијску технологију на тему „Ново 
доба, нове финансије, нова техноло-
гија”. Истакла је да се напредак по-
стиже ако смо отворени да градимо 

будућност са онима који раде за до-
бробит људске цивилизације. Економ-
ска сарадња између Србије и Кине, 
како је рекла, има узлазни тренд, а 
подупире је и пријатељство између 
председника Александра Вучића и 
председника Си Ђинпинга.

СПОРАЗум О СТРАТЕшКОм ПАРТНЕРСТВу СРБИЈЕ И мАђАРСКЕ

Председница Владе Ср-
бије Ана Брнабић и 

председник Владе Мађарске 
Виктор Орбан потписали су 
у Будимпешти Споразум о 
срдачним односима и стра-

тешком партнерству између 
две земље, а потписана су и 
бројна пратећа документа. 
Поменути споразум ство-
риће институционалне окви-
ре за даље унапређење одно-

ЗДРАВЉЕ

СуПСТАНЦЕ ЗА ПРОИЗВОДњу 
КИНЕСКЕ ВАКЦИНЕ СТИГЛЕ у СРБИЈу

Сировина за произ-
водњу кинеске вакци-
не стигла је у Београд. 
Министар Златибор 
Лончар рекао је да ће 
се у Србији произво-
дити иста вакцина као 
у Кини, која се тренут-
но пакује у Уједињем 
Арапским Емиратима. 
Експерти који прате 
процес тестирања и почетак 

пуњења стигли су у 
Србију и већ раде са 
домаћим стручња-
цима на припреми. 
„План је да се напу-
ни око шест милиона 
доза вакцина до краја 
године, пре свега за 
грађане Србије, а ако 
буде вишак и за извоз 
у регион“, поручио је 

Лончар.

са и реализацију заједничких 
пројеката. У седишту Владе 
Мађарске одржана је зајед-

ничка седница двеју влада, 
којој су претходили бројни 
билатерални састанци.

ОДБРАНА

СРБИЈА БуДућНОСТ ВИДИ у Еу
Министар Небојша 

Стефановић поручио 
је на Конференцији 
министара одбране 
Грац формата у Кремсу 
у Аустрији, да Србија 
своју будућност види у 
Европској унији и да је 
пуноправно чланство у 
ЕУ спољнополитички 
циљ наше земље. Ис-
такао је да је процес 
европских интеграција један 

од кључних катали-
затора друштвеног и 
економског развоја, 
који уједно доприноси 
унапређењу нацио-
налне безбедности и 
одбране. Указао је и да 
мноштво савремених 
безбедносних претњи 
намеће потребу за са-
радњом свих држава 
у региону, Европи и 

свету.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОРуКЕ мЕРКЕЛ ЗАЛОГ ЗА ЈАчАњЕ 
САРАДњЕ СРБИЈЕ И НЕмАчКЕ

Министар Јадранка 
Јоксимовић рекла је 
да се посетом немач-
ке канцеларке Ангеле 
Меркел Србији по-
тврђује избалансира-
на и коректна поли-
тика Немачке према 
европским интегра-
цијама Србије. Навела 
је да је посета Меркел 
изузетно важна, бу-
дући да долази непосредно 

уочи важних избора у 
Немачкој и најављеног 
повлачења канцелар-
ке. „Меркел показује 
да је немачкој спољ-
ној политици Западни 
Балкан био важан део 
европске политике, а 
наследнику оставља 
висок ниво предузе-
тих иницијатива према 
нашем региону и Ср-

бији“, навела је Јоксимовић.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

135 ГОДИНА ДИПЛОмАТСКИХ 
ОДНОСА СА БЕЛГИЈОм

Министар Никола 
Селаковић састао се 
у Бриселу са потпред-
седницом Владе и 
министарком ино-
страних и европских 
послова, спољне тр-
говине и културних 
институција Белгије, 
Софи Вилмес, и пред-
седницом Представ-
ничког дома Федералног 
парламента, Елијан Тилију. 

Министар Селаковић 
изјавио је да њего-
ва прва билатерална 
посета Белгији има 
посебан значај јер 
ове године наше две 
земље обележавају 
135 година од ус-
постављања дипло-
матских односа, а да 
се највише говорило 

о европским интеграцијама 
Србије.

ПОЉОПРИВРЕДА

РАСТ ИЗВОЗА ХРАНЕ у ПРВОЈ 
ПОЛОВИНИ 2021.

„У првих шест месе-
ци ове године извоз 
хране је за 13,9 одсто 
већи него прошле го-
дине, која је била ре-
кордна. То нам улива 
додатну сигурност јер 
имамо тржишта на која 
можемо да извеземо 
сав вишак, али пред 
државом је изазов да 
очува тај извоз и да га стал-

но увећава. Лако 
можемо да дођемо 
до шест милијарди 
долара извоза хране 
можда већ следеће 
године“, изјавио је 
министар Бранислав 
Недимовић на кон-
ференцији „Нацио-
нални дијалог о 
прехрамбеним сис-

темима“.

ЕКОЛОГИЈА

ЕЛЕКТРИчНА И ХИБРИДНА 
ВОЗИЛА ЗА ЗДРАВИЈИ ВАЗДуХ

Министарка Ирена 
Вујовић изјавила је 
да је Министарство 
издвојило највећа 
средства до сада за 
с у б в е н ц и о н и с а њ е 
куповине електрич-
них и хибридних во-
зила. Том мером дат 
је допринос крајњем 
циљу, бољем ква-

литету ваздуха кроз 
одрживу зелену мо-
билност. Вујовић је, 
отварајући конферен-
цију „Еко мобилност“, 
рекла да је ове године 
издвојено 120 мили-
она динара за подрш-
ку физичким и прав-
ним лицима приликом 
куповине еко возила.
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1. уб

МОДЕРНИЗАЦИЈА СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА

На спортском комплексу у 
ОШ „Милан Муњас“ поста-
вљени су гумирана подлога, 
табле и голови на кошар-
кашки, рукометни и терен 
за мале спортове. Гради се 

нова зграда школе у Црвеној 
Јабуци. Полазници Предш-
колске установе добили су 
игралиште опремљено са-
временим справама, а иг-
ралиште су добили и мали-

шани у насељу Талови. На 
изводу трафостанице Тако-
во 4 урађена је реконструк-
ција нисконапонске мреже. 
Асфалтиране су четири де-
онице локалних путева у МЗ 

Звиздар, руклада, Кршна 
Глава и Врело. Почело је ко-
пање два бунара за водосна-
бдевање, што ће омогућити 
пун капацитет градског во-
довода.

2. араНђеловац

СТАНОВИ СОЛИДАРНОСТИ
К а р а т и с т к и њ а 

Јована Прековић је 
прва Aранђеловчан-
ка која је освојила 
златну олимпијску 
медаљу. У част ве-
ликог успеха, при-
ређен јој је дочек 
пред више хиљада 
људи на градском 
тргу. Средствима 
Министарства тр-
говине, туризма и 
телекомуникација 
и Општине рекон-
струише се Жућин 
паркић. Завршава се изградња 
још једне зграде солидарности 
са 18 станова. Oдржан је са-
станак поводом радова на др-
жавном путу првог реда „Вожд 
Карађорђе“. Одржан је 14. Фес-

тивал књиге и низ културних 
манифестација. У току је асфал-
тирање у свим месним заједни-
цама. ЈКП „Букуља“ и компанија 
„Секопак“ потписали су уговор 
за увођење система селекције 
рециклажног отпада.

3. иНђија
ОБНОВА ПУТЕВА
Председник Општине Влади-

мир Гак пустио је у саобраћај ре-
конструисан пут Нови Карловци 
- Нови Сланкамен, а у току је и 
реконструкција пута Нови Слан-
камен - Сурдук. Почела је потпу-
на санација отвореног спортског 
терена у центру Инђије. Поред 
завршетка радова на Обилиће-
вом венцу, нови асфалт добиле 
су и улице Живојина Мишића и 
Соње Маринковић.

4. НеготиН

УРЕђЕњЕ УЛИЦА

Уређене су улице у месним 
заједницама Јабуковац, Вратна, 
Видровац, Милошево, Штубик и 

Шаркамен, што је резултат добре 
сарадње и договора локалне са-
моуправе и мештана.

5. ПријеПоље

ОТВОРЕН ШАРАМПОВСКИ МОСТ
Председница Владе Ана 

Брнабић пустила је у са-
обраћај Шарамповски мост 
и навела да су решена два 
значајна проблема: рекон-
струкција овог моста и сана-
ција несанитарне депоније 
„Стањевине“. Државни секре-
тар Александар Дујановић и 
председник Општине Влади-

мир Бабић потписали су уго-
вор о давању на коришћење 
опреме за сакупљање и ре-
циклажу отпада. Одржана је 
свечана седница СО поводом 
Дана Општине. Општинска 
управа увела је Јединствено 
управно место, у сарадњи са 
Swiss PRO програмом, УНОПС 
организацијом и СКГО.

6. врЊаЧка баЊа

ТОП ДЕСТИНАЦИЈА И СРПСКИ БРЕНД
„Врњачка Бања је топ дестинација и српски 

бренд“, изјавила је министарка Татјана Матић, при-
ликом обиласка пункта за антигенско тестирање, 
током одржавања једне од манифестација у Врњач-
кој Бањи. На састанку министарке Матић са пред-
ставницима Општине говорило се о улагању у ту-
ризам са циљем подстицања приватне иницијативе. 
Општина је расписала јавни позив за доделу помоћи 
за побољшање услова становања рома и других 
маргинализованих група, за шта је део средстава 
обезбедила ЕУ, а део Општина. У оквиру програма 
за помоћ пољопривредним газдинствима, субвен-
ције су добили власници 121 газдинства. Урађено је 
три километра пешачких стаза на Црквеном брду, а 
приводе се крају радови на последњој деоници око 
Летње позорнице.

7. трстеНик

ПОКЛОН чЕСТИТКЕ

Уместо традиционалне поделе прибора ђацима прва-
цима на почетку школске године, локална самоуправа 
поделила је поклон честитке са по 5.000 динара. План 
за следећу годину је да, осим првака, поклон честитку 
добију сви основци.

8. горЊи милаНовац
НОВИ АСФАЛТ

Асфалтиран је пут у засеоку Липљани у Доњој Врбави 
и деоница ка гробљу у Горњој Врбави. Асфалтиран је и 
пут од каменолома до гробља у Дренови, као и деоница 
у Кривој реци и Церови у МЗ Мајдан, засеок Красојевци. 
Завршавају се радови у Улици Драгише Николића. По-
водом почетка школске године, председник Општине 
Дејан Ковачевић посетио је школу у Прањанима и пр-
вацима уручио ранчеве са едукативним сликовницама. 
Одржан је Сабор виолиниста Србије.

9. суботица
КУЛТУРНА ДЕШАВАњА

Градоначелник Стеван Бакић, у окви-
ру завршне свечаности Дужијанце, ма-
нифестације у част жетелаца, примио је 
хлеб од новог жита. Недељу дана касније, 
буњевачка национална заједница обеле-
жила је Дан Дужијанце. Градоначелнику 
Бакићу уручено је признање приликом 

обележавања стогодишњице Коњичког 
клуба „Бачка“ и захвалница поводом обе-
лежавања 70 година постојања Удружења 
слепих и слабовидих. Одржан је фестивал 
„Интеретно“, Фестивал буњевачких јела, 
Књижевна колонија, као и прослава Дана 
града и Суботички полумаратон.

заврШени насавременији сПортски терени

састанак министарке татјане матиЋ и бобана ЂуровиЋа

милена турк са Првацима



18 |  СНС ИНФОРМАТОР 99/2021 СНС ИНФОРМАТОР 99/2021  |  19

СНС ПАНОрАМА БрИГА О ГрАЂАНИМА

11. лаПово
АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Општина Лапово обезбедила је 
средства за набавку ауто-седишта 
која је доделила породицама чија 
су деца рођена у 2020. години. Ис-
товремено, организована је и еду-
кација родитеља о њиховој пра-
вилној употреби и безбедности 
деце у саобраћају.

12. баЧки Петровац
СЛОВАчКЕ НАРОДНЕ 
СВЕчАНОСТИ

Традиционалне Словачке наро-
дне свечаности организовали су 
Општина, Национални савет сло-
вачке националне мањине и Мати-
ца словачке у Србији, а отворио их 
је председник Покрајинске владе 
Игор Мировић. Током тродневне 
манифестације, одржани су број-
ни културно-уметнички програми 
и спортска такмичења.

13. сремски 
карловци
ЗАВРШАВА СЕ БРЗА ПРУГА

Министар Бранислав Недимо-
вић и покрајински секретар Чедо-
мир Божић посетили су винарију 
„Мрђанин“, где су разговарали са 
пољопривредницима о субвенција-
ма и подстицајима. Председник 
Општине Саша Стојкечић при-
суствовао је спајању железничког 
колосека у Чортановцима, на де-
оници брзе пруге Стара Пазова-
Нови Сад, у присуству председни-
ка Александра Вучића. У току су 
завршни радови и на прузи и објек-
тима око ње у Сремским Карловци-
ма. Уз подршку Општине, Влади-
мир Стојков и Гојко Љепоја добили 

су бесповратна средства за обуку и 
куповину машина и опреме.

14. Нова варош
ДВА ЕКО ПРОЈЕКТА

Министарство трговине, тури-
зма и телекомуникација и Општи-
на учествују у изградњи нове 
туристичке зоне на Златару, са 
пешачком и трим стазом са моби-
лијаром. Министарство заштите 
животне средине определило је 
средства за набавку 120 контеј-
нера за прикупљање отпада у 
сеоским срединама и за санацију 
дивљих депонија и надзор над ло-
кацијама.

16. ваљево
ПРЕДСЕДНИК ВУчИћ 
ПОчАСНИ ГРАђАНИН

Одборници у СГ усвојили су 
иницијативу за доделу звања По-
часног грађанина Ваљева пред-
седнику Србије Александру Ву-
чићу. Функционери ГО чистили су 
смеће дуж кеја Колубаре у центру 
града. Завршена је трим стаза у 
парку Пећина, а завршава се и 
изградња кошаркашког терена, 
сале „Партизан“, типских паркова 
и Еко паркића. Министарка Зора-
на Михајловић и градоначелник 
Лазар Гојковић разговарали су са 
грађанима.

17. срПска црЊа
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕђА

Министарка културе Маја 
Гојковић посетила је дворац Ној-
хаузен поводом великог пројекта 
заштите и коришћења културног 
наслеђа, који заједно реализују 
Србија и Француска. Србија има 
чак 118 објеката који спадају у ка-
тегорију вила, летњиковаца и дво-
раца, међу којима значајно место 
заузима Нојхаузен.

18. смедеревска 
ПалаНка
СА ГРАђАНИМА 
НА ШТАНДУ

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима на штандовима и 
делили „СНС Информатор“.

19. Жагубица
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
У КРЕПОЉИНУ

Општина је реконструисала 
Трговачку улицу у Крепољину. 
Коловоз је добио нови асфалт, 
постављене су инсталације кишне 
канализације и уређени су беха-
тонски тротоари.

20. ада мол
ОКУПЉАњЕ 
1.200 СПОРТИСТА

У оквиру Спортске олимпијаде 
радника Војводине, Савез за спорт 
Војводине реализовао је  Првен-
ство Војводине 2021, у сарадњи 
са Општином Ада, у 19 спортских 
дисциплина у мушкој и 10 у жен-
ској конкуренцији, са више од 
1.200 спортиста.

22. костолац
НОВА ПОДЛОГА НА 
СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА

Поводом Градске славе, до-
дељене су награде ђацима и спор-
тистима генерације. У амбуланта-
ма у Кленовнику, Село Костолцу и 
Острову организовано је вакцини-
сање мештана. Дан рудара обеле-
жен је полагањем венаца на спо-
мен обележје у Селу Костолцу. На 
Спортско-рекреативном центру 
„Топољар” одржан је трећи Kос-
толачки котлић. На бетонске 
спортске терене постављена је 
нова мултифункционална тартан 
подлога, на више од 900 квадрата.

23. бела ПалаНка
ПОМОћ У ЛЕчЕњУ 
МАЛЕ НАђЕ

Одржане су манифестације 
Дани банице и Сајам старих и умет-
ничких заната. Део хонорара, у из-
носу од 100.000 динара, који је на 
Данима банице Дејан Петровић из 
Биг бенда наменио у хуманитарне 
сврхе, дат је девојчици Нађи Ми-
тић за даље лечење. Председник 
Општине Горан Миљковић обишао 
је породицу Митић и уручио им 
новац. И локална самоуправа је до 
сада на разне начине помагала у 
лечењу мале Нађе.

24. рума
ОБНОВА ШКОЛСКИх 
ЗГРАДА

Завршени су радови на уређењу 
зграде Гимназије и Техничке шко-
ле. У школи у Хртковцима приводе 
се крају радови на термо изола-
цији, санацији санитарног чвора, 
замени керамике и столарије. У 
буђановачкој школи замењена је 
столарија и урађен je главни при-
лаз, а следи постављање паркета у 
учионицама. У школи у Жарковцу 
замењена је столарија, а у Гра-
бовцима и Платичеву постављени 
су ламинат и паркет, док је у шко-
ли у Витојевцима урађена фасада.

25. ПоЖаревац
ОБЕЛЕЖЕН ДАН РУДАРА

Поводом Дана рудара, предста-
вници огранка „ТЕ-КО Костолац“, 
Синдикалне организације ЕПС-а, 
Града и Градске општине Косто-
лац, положили су венце на спомен 
обележје испред старог улаза у 
јаму у Старом Костолцу. Потпи-
сан је нови колективни уговор са 
ПУ „Љубица Вребалов“. Одржан 
је трећи Виминацијум фест. Ми-
нистарство заштите животне сре-
дине обезбедило је канте и контеј-
нере за ЈКП „Комуналне службе“.

26. голубац
УРЕђЕњЕ СТАЗЕ ПОРЕД 
ДУНАВА

Одржан је тродневни Сајам Ду-
нава, уз богат културни и музички 
садржај и госте из Словеније и Ру-
муније. Уређено је десет киломе-

тара атарских путева у насељима. 
Набављено је возило за превоз 
туриста на шетно-бициклистичкој 
стази поред  Дунава, а сама стаза је 
добила још два километра асфалта. 
Новим слојем асфалта превучен је 
локални пут од викенд насеља до 
Усија, као и пут Барич - Миљевић.

28. кикиНда
ОФТАЛМОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕДИ

Чланови Савета за безбедност 
саобраћаја уручили су пензионе-
рима 450 комплета са флуорес-
центним прслуцима и светлима 
за бицикле, за њихово безбедније 
учешће у саобраћају. У Башаиду је 
асфалтирана Улица Јове Јуришина. 
Отпочела је акција сакупљања и 
одлагања кабастог отпада у сели-
ма. Град је организовао бесплатне 
офталмолошке прегледе, које су 
реализовали лекари из Специјалне 

офталмолошке болнице „Еликсир“ 
и из Очне клинике „Фјодоров“. 
Министарство за заштиту животне 
средине донирало је 131 канту за 
одлагање комуналног отпада.

29. Чока
УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх 
ПОВРШИНА

Активисти МО Чока уредили 
су зелене површине иза зграде у 
Улици Маршала Тита 18, а у другој 
радној акцији уклонили су орезане 
гране и покошену траву. Чланови 
МО Санад, заједно са мештанима, 
опособили су понтон и омогућили 
лакши приступ обали Тисе.

30. ЗреЊаНиН
НАПРЕДУЈЕ ГАСИФИКАЦИЈА

Гасна мрежа завршена је у 
Книћанину, Фаркаждину, Перле-
зу, Томашевцу, Ченти и Тарашу, 
и у току су провере система пре 
пуштања гаса за домаћинства. 
Активисти МО Чента уредили 
су зелене површине око спомен 
обележја борцима страдалим у 
Другом светском рату. Свечаном 
литургијом, литијом око храма и 
резањем колача обележена је сла-
ва Зрењанина и његовог најста-
ријег православног храма. Зрења-
нинска Филхармонија отворила је 
36. Дане пива, у оквиру којих је 
одржан и традиционални фести-
вал фолклора „Лала“.

31. кладово
ПОСЕТА ПАТРИЈАРхА

Патријарх српски Порфирије 
освештао је новосаграђени па-
рохијски дом при храму Светог 
Ђорђа. Председник Општине 
Саша Николић, председник СО 
Драган Максимовић и представ-
ници Савета МЗ Манастирица и ЈП 
„Јединство“ обишли су извориште 
„Шарбан“, изнад манастира Свете 
Тројице, и разматрали услове за 
побољшање водоснабдевања у 
том насељу.

10. брус

КњИГЕ ЗА ПРВАКЕ И БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА СТАРИЈЕ ОД 70 ГОДИНА

Започели су радови на асфалтирању 
пута у селу Батоте. Одборници СО усвоји-
ли су одлуку о првој додели средстава за 

набавку књига за ђаке прваке и бесплат-
ном превозу за пензионере старије од 70 
година. Председник Александар Вучић 

посетио је Брус, где је обишао дечије од-
маралиште „Врачар“ и предузећа „Вони М“ 
и „Ас група“.

21. лесковац

ПОСЕТА АНЕ БРНАБИћ
Чланица Председништва СНС 

Ана Брнабић посетила је ГО 
СНС. У пратњи градоначелника 
др Горана Цветановића обишла 
је Народни музеј, болницу, 
постројење за пречишћавање 
отпадних вода и радове на ре-
конструкцији Булевара Николе 
Пашића. Активисти ГО обеле-
жили су Светски дан хуманости, 
уручили школски прибор ђаку 
прваку из социјално угрожене 
породице, уредили игралишта 
у Великој и Малој Копашни-
ци, Биљаници и МО Центар 2. 

У центру Грделице изграђена 
је фонтана. реконструисане су 
улице Југ Богдана и раде Сви-
лара, а у насељу Солидарност 
изграђен је Дечији кутак. У току 
је санација шаиновачког, ру-
дарског и растеретног канала. 
Одржане су манифестације: Гр-
деличко лето, Мото скуп, Грде-
личка регата, фестивал СТрИНГ, 
Фестивал фолклорних ансамба-
ла и Дани крушке. Градоначел-
ник Цветановић уручио је тзв. 
поносне картице „цена минус за 
три плус“, уговоре за помоћ уг-

роженим породицама и уговоре 
за финансирање омладинских 

пројеката. Амбасадор Ирана по-
сетио је Лесковац.

15. оПово
РАНчЕВИ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ И ПРВАКЕ

После избора за члано-
ве савета месних заједница, 
одржане су конститутивне 
седнице МЗ у Опову, Баран-
ди, Сакулама и Сефкерину. У 
организацији локалне само-
управе и Црвеног крста, у сва 
четири места уручени су ран-
чеви предшколцима и прваци-
ма. „Организовали смо поделу 

ранчева како бисмо улепшали 
деци почетак школске године, 
а родитељима симболично по-
могли. Такође, имамо акције 
попут поделе пакета за бебе 
и дечијих ауто-седишта, те 
стимулације родитеља трећег 
детета“, рекла је Анка Симин 
Дамјанов, заменица председ-
ника Општине.

27. уЖице

НАЈАВА ВЕЛИКИх УЛАГАњА

Председник Србије Алек-
сандар Вучић отворио је нову 
Спортску дворану у Крчагову 
и најавио нова улагања држа-
ве у Златиборски округ. Пре 
свега, најавио је изградњу оби-
лазнице око Ужица, вртића на 
Царини, котларнице на Међају. 
Такође, решавање питања це-

вовода до Севојна, деонице 
ауто-пута до Паковраћа, а до 
средине идуће године и до По-
жеге, затим од Ужица до Kот-
романа. Најавио је и изградњу 
пута према Kадињачи, тунела 
којим ће се спојити Дуб и Дуб-
це, као и велика улагања у Кли-
нички центар у Ужицу.

срдачан дочек Председника александра вучиЋа

анка симин дамјанов уручује Поклоне

ана брнабиЋ у Посети лесковачкој болници

Председник вучиЋ са меШтанима
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33. Жабари
НОВИ АСФАЛТ

Почеле су припремне радње за 
асфалтирање седам улица у на-
сељу Ореовица и за асфалтирање 
три улице у Жабарима.

34. Петровац 
На млави
РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ

Председник Општине Душко 
Нединић потписао је у Министар-
ству заштите животне средине 
уговор о суфинансирању прве 
фазе рекултивације несанитар-
не депоније „Свине“. Општина је 
обезбедила средства од 20 одсто 
укупног износа, а Министарство је 
обезбедило остатак.

35. беоЧиН
САНАЦИЈА ПУТЕВА

Aктивисти МО Черевић, Беочин и 
Раковац разговарали су са суграђа-
нима на инфопултовима и делили 
„СНС Информатор“. У току је сана-
ција пута на више локација у Рако-
вцу. На неколико деоница у Шум-
ској улици, на потезу Бели Мајдан 
и Крвавич, решен је проблем при-
лаза до кућа. Струганим асфалтом 
пресвучен је пут до ловачког дома. 
Активисти МО Сусек посетили су 
фазанерију ЛД „Срндаћ“ и уручили 
300 килограма хране за фазане.

36. баЧ
ЛЕТњЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Чланови Уније пензионера ор-
ганизовали су једнодневни излет 
у Бању Јунаковић. Одржане су Се-

оске игре у Бођанима и традицио-
нална спортска манифестација за 
децу „Босоноги на песку“ у Бачком 
Новом Селу. Туристичка организа-
ција организовала је „Бачки котлић“ 
и такмичење у кувању рибље чорбе.

38. раЧа
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

На улазу у насељено место 
Рача, из правца Крагујевца, завр-
шени су радови на комплетној ре-
конструкцији Улице Војводе Пав-
ла Цукића. Поред нове коловозне 
конструкције и нових тротоара, 
замењене су и електро и водово-
дне инсталације.

39. лајковац
ОБИЛАЗАК РАДОВА НА 
БРЗОЈ САОБРАћАЈНИЦИ

Наш одбор је посетио Томислав 
Момировић и разговарао са акти-
вистима о важности заједничког 
рада. Такође, министар Момировић 
и председник Општине Андрија 
Живковић обишли су радове на из-
градњи брзе саобраћајнице Лајко-
вац - Ваљево. Активисти ОО одр-
жавали су штандове и делили „СНС 

Информатор“, хемијске оловке, 
упаљаче, привеске... Потписан је уго-
вор са Министарством грађевинар-
ства и инфраструктуре за прву фазу 
пројекта „Чиста Србија“, односно 
изградњу канализације. У МЗ Рубри-
бреза мењају се водоводне цеви.

40. ириг
УРЕђЕњЕ ЈАВНИх 
ПОВРШИНА

Активисти МО Врдник уредили 
су простор око Дома здравља и 
присуствовали парастосу Ирижа-
нима страдалим 1942. године. На 
иницијативу ОО, покошена је тра-
ва са Стазе здравља. Чланови ОО 
подржали су акцију поделе патика 
за социјално угрожене грађане, 
разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

41. круПаЊ
ОБНОВА СПОРТСКЕ хАЛЕ 
И ПРЕчИСТАч ВОДЕ

Председник Општине Иван Ис-
аиловић потписао је уговор са Ми-
нистарством трговине, туризма и 
телекомуникација за реконструк-
цију и доградњу спортске хале. 

Крупањ је једна од 14 локалних 
самоуправа у којима почиње из-
градња постројења за пречишћа-
вање отпадних вода и проширење 
канализационе мреже за још се-
дам километара.

42. смедерево
КУЛТУРНО ЛЕТО

У оквиру Културног лета, под 
покровитељством Града, свако-
дневно је на тргу организован  кул-
турно-уметнички програм . Велики 
број посетилаца уживао је у игри 
КУД-ова, плесних група, дечијих 
позоришта, музичко-поетским 
наступима, сликарским, драмским 
и музичким радионицама.

43. тител
УРЕђЕњЕ ВРТИћА У ВИЛОВУ

Активисти МО Вилово дали су 
допринос уређењу нових просто-
рија вртића. Малишани у овом на-
сељеном месту крећу у нови обје-
кат, а у плану је уређење вртића и 
у осталим местима.

44. оџаци
ТОРБЕ И ПРИБОР ЗА ђАКЕ 
ПРВАКЕ

У Лалићу је конституисан нови 
Савет месне заједнице. Слава Све-
тог Илије обележена у Каравукову 
и Бачком Грачацу. Туристичка ор-
ганизација организовала је мани-
фестације „Милетић који волим“ и 
„Дани Црвенокосе богиње“. Спорт-
ско-рекреативни центар угостио је 
Омладинске игре, које је трећи пут 
организовало Удружење младих 
„Купидон“. Дом здравља органи-

зовао је превентивне здравствене 
прегледе. Општина је за све пр-
ваке обезбедила школске торбе и 
прибор, а расписала је и огласе за 
превоз и смештај средњошколаца у 
ученичком дому.

47. ковиН
ПРЕВЕНТИВНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

У Дому здравља, под патронатом 
Министарства здравља, органи-
зовани су бесплатни превентивни 
прегледи свих грађана, без обзи-
ра на то да ли имају здравствено 
осигурање или не. Постављањем 
новог слоја асфалта на отвореном 
терену за рукомет и мали фудбал 
Установе за спорт, завршени су ра-
дови на текућем одржавању спорт-
ске инфраструктуре на почетку 
нове такмичарске сезоне.

48. ПлаНдиште
УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх 
ПОВРШИНА

Министарство заштите жи-
вотне средине одобрило је нова 
средства за уклањање дивљих 
депонија, а локална самоуправа 
обезбедила је 30 одсто укупне 
вредности пројекта. Активисти 
МО Маргита уредили су пешачке 
стазе око школе, а омладинци МО 
Хајдучица уређивали су зелене 
површине. У Дому здравља почео 
је са радом покретни мамограф. 
Чланови ОО обележили су славу 
удружења инвалида рада и го-
дишњицу удружења жена „Петка-
на“, у присуству председника ОО 
Јована Репца. Обележили смо и 
црквену и месну славу Преподоб-
ног Рафаила Банатског.

49. сомбор
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
УчЕНИКЕ

Градоначелник Антонио Ратко-
вић потписао је уговор са Ми-
нистарством заштите животне 
средине о додели средстава за 
уклањање дивље депоније на 
путу Чонопља-Светозар Милетић 
и за рециклажу отпада. Одржан 
је традиционални Бодрог фест 
у Мошорину. Град је субвенцио-
нисао набавку радних машина за 
уређење јавних површина. Пред-
седник Покрајинске владе Игор 
Мировић обишао је радове на ре-
конструкцији пута Kупусина-Ба-
чки Моноштор и Стапар- Сивац, 
а ненајављено је обишао и Дом 
за незбринуту децу и омладину 
и уверио да су услови задовоља-
вајући. Град финансира по један 
пројекат у свим месним заједни-
цама, који мештани сами бирају 
гласањем. Град је ђацима генера-
ције основних школа поклонио по 
20.000 динара, средњих школа по 
25.000 динара, а за најбољег међу 
најбољима определио је пола 

просечне месечне плате у Србији 
током наредне четири године. 
Започета је ревитализација језера 
Корлатош крај Бездана. Чланови 
МО Чонопља разговарали су са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“, а чланови МО Гаково 
уредили су дечије игралиште.

50. владимирци
ШЕСТА АКЦИЈА ДАВАњА 
КРВИ

 Активисти ОО редовно помажу 
социјално угроженим породица-
ма у виду пакета са намирницама, 
одржавају штандове и суграђа-
нима деле „СНС Информатор“. 
Председник Општине Горан Зарић 
потписао је уговор о суфинанси-
рању превенције нелегалног одла-
гања отпада и његовог уклањања. 
Одржана је Јаловичка ликовна ко-
лонија и Одбојкашки камп. Пред-
седник Зарић уручио је ђацима 
првацима ранчеве са школским 
прибором. Организована је шес-
та акција добровољног давања 
крви у овој години. Започето је 
уређење локалних путева.

51. сремска 
митровица
БОГАТА КУЛТУРНА 
ДЕШАВАњА

Одржана је Породична савска 
регата, Срем фолк фест, Вински 
парк, а Војвођански симфонијски 
оркестар наступио је на Житном 
тргу. У сали Митровачке гимна-
зије одржан је плесни фестивал 
„Sirmium Dance Now“, који је оку-
пио више од 300 учесника.

52. мали ЗворНик
САНАЦИЈА КЛИЗИШТА

Фудбалски клуб „Велика Река“, 
након више од века од оснивања, 
добио је стадион. Градња терена, 
започета пре више од 10 година, за-
вршена је захваљујући упорности 
локалне самоуправе, на челу са 
председником Зораном Јевтићем.  
Уговор о суфинансирању санације 
клизишта у Првомајској улици 
потписали су министарка Ирена 
Вујовић и заменик председника 
Општине Милош Радојчић. Отво-
рен је Центар за развој иновација у 
области заштите животне средине.

53. врбас
НОВИ КОШЕВИ У БАчКОМ 
ДОБРОМ ПОЉУ

Кандидати СНС, на изборима у 
осам месних заједница, освојили 
су од 72 укупно 72 места. Савет 
МЗ у Равном Селу први пут чиниће 
кандидати испред листе Српске 
напредне странке. ОШ „Вук Ка-
раџић“ у Бачком Добром Пољу 
добила је кошаркашки терен и два 
нова коша, а активисти ОО помог-
ли су у њиховом постављању.

32. Нови сад

НОВА ЗГРАДА ПОЛИЦИЈЕ

Председница Владе Ана Брнабић и гра-
доначелник Милош Вучевић обишли су 
Креативни дистрикт у Кинеској четврти. 
Градоначелник Вучевић посетио je гради-
лиште у Улици Милана Тепића у Ветернику, 
где напредују радови на изградњи станова 

за избегла лица. Уговор о суфинансирању 
изградње зграде Полицијске испоставе 
„Стари град“ у радничкој улици потписали 
су градоначелник Вучевић и министар Алек-
сандар Вулин. Градоначелник је у руској 
Федерацији, у граду-побратиму Новог Сада 

Нижњем Новгороду, присуствовао бројним 
дешавањима поводом осамстоте годишњи-
це постојања тог града. Уприличен је дочек 
у Градској кући за баскет репрезентацију 
Србије, која је освојила бронзану медаљу на 
Олимпијади у Јапану.

37. свилајНац

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУчИћА
Председник Александар Вучић отворио је нови погон швајцарс-

ке компаније „регент лајтнинг“, која ће запослити више од 120 рад-
ника. Том приликом, најавио је и изградњу обилазнице око Сви-
лајнца са два моста преко ресаве и Мораве. 

За нову повереницу ОО у Свилајнцу именована је Драгана раде-
вић, а задатак јој је да у што краћем року обезбеди услове за орга-
низовање Изборне скупштине ОО.

45. косовска камеНица
КРАВЕ ЗА ПОРОДИЦЕ МАРКОВИћ И ФИЛИПОВИћ

46. косовска витиНа
ОБИЛАЗАК ШКОЛА
Председник Привременог 

органа Срђан Николић обишао 
је све школске установе и раз-

говарао са директорима о при-
преми за нову школску годину 
и уређењу школа.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КИМ
ГЕНЕРАЛНО чИШћЕњЕ ЗГРАДА 
БОЛНИЦА И ШКОЛА

Председница Привременог 
органа Тања Аксић и чланови 
ПО посетили су Велико ропо-
тово и Панчело, а породица-
ма Марковић и Филиповић, у 
сарадњи са Канцеларијом за 
КиМ, обезбедили по две краве. 
Канцеларија за КиМ обезбеди-
ла је, такође, пећи на чврсто 
гориво за школе у Косовској 
Каменици. Аксићева, заједно 

са помоћницом директора за 
инфраструктурне пројекте на 
КиМ, Јеленом Стојковић, посе-
тила је породицу Александра 
Денића, којем је Канцеларија 
за КиМ саградила кућу. По-
сетили су и породицу Слобо-
дана Поповића из села Доње 
Кормињане и породицу Антић, 
којима ће Канцеларија за КиМ 
изградити куће.

Канцеларија за Косово и 
Метохију, у сарадњи са локал-
ним самоуправама, директо-
рима здравствених установа 
и комуналним предузећима у 
покрајини, организовала је ак-
цију генералног чишћења свих 
здравствених установа, а затим 
и акцију генералног чишћења и 
уређења свих школских и предш-
колских установа у српским сре-
динама у покрајини.

Директор Канцеларије за КиМ 
Петар Петковић положио је ка-
мен-темељац за зграду Универзи-
тета у Косовској Митровици. Овај 
значајни пројекат јесте испуњење 
обећања које је српском народу на 
КиМ дао председник Александар 
Вучић. Петковић је, такође, при-
суствовао обележавању Преобра-

жења, храмовне славе у Прилужју.
У Општини Лепосавић обишао 

је Ибарску Слатину, Сочаницу и 
Лешак, као и породицу Миљана 
Јовановића, самохраног оца три 
девојчице, којем је средствима 
Канцеларије за КиМ изграђена 
кућа, као и две основне школе 
обновљене, такође, средствима 
Канцеларије.

Након састанка са представ-
ницима Српске листе и инсти-
туција на Космету, Петковић је 
обишао и породицу Павић у Сли-
вову, којој је Канцеларија за КиМ 
обезбедила мотокултиватор са 
прикључцима. Разговарао је и са 
Бобаном Божићем из Племетине, 
којем је у недавном пожару изго-
рело готово комплетно имање, о 
томе како додатно да се помогне.

обилазак градилиШта ана брнабиЋ и милоШ вучевиЋ

Петар ПетковиЋ Полаже камен-темељац за зграду универзитета
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СТрАНАЧКЕ ВЕСТИ

ИНТЕрВЈУ

Општина Брус је друга 
по површини општи-
на у Расинском ок-

ругу, одмах после града 
Крушевца, а према степену 
развијености спада у четврту 
категорију. Већина станов-
ништва живи од туризма и 
пољоприведе, бави се сто-
чарством и ратарским кул-
турама, а највише малинама, 
купинама, рибизлама, шљи-
вама, јабукама, грожђем.

Председница Општине 
Брус Валентина Милосавље-
вић каже да постоје озбиљни 
нерешени инфраструктурни 
проблеми који се убрзано 
морају решавати, посебно 
због тога што је Брус рубно 
подручје. Према њеним ре-
чима, села су имала мигра-
цију становништва у град, 
тако да је у већини остало 
старачко становништво, 
којем би требало побољшати 
услове живота и обезбедити 
адекватну здравствену заш-
титу.

„Такође, радимо на не-
колико пројеката који ће 
задржати и враћати младе. 
Дајемо субвенције за само-
запошљавање, за запошља-
вање нових радника, помоћ 
родитељству, као и субвен-
ције у пољопривреди. Грађа-
ни су препознали политику 
председника Александра Ву-
чића као генератор развоја и 
већина је осетила бенефите 
програма Владе Србије којим 
су утврђене мере за подсти-
цај у неразвијеним општи-

нама. Након доласка пред-
седника у Брус, 19. августа 
ове године, и обећања која 
је дао, а која се односе на 
значајне пројекте из области 
путне, енергетске, комунал-
не инфраструктуре, гасово-
да, као и на реновирање Де-
чијег одмаралишта „Врачар“ 
и отварања нових радних 
места, поверење грађана је 
још веће.

Какви су били први дани 
на челу Општине, посеб-
но после ситуације са 
бившим председником 
милутином Јеличићем?
- Нисам се обазирала на 

било коју претходну ситу-
ацију и сматрам да мој допри-
нос треба да буде у правцу 
одрживог развоја. Опреде-
лили смо се да радимо на 
бољем економском развоју, 
равномерном развоју села и 
града и стварању бољих ус-
лова за живот свих грађана. 
Анализирали смо постојеће 
стање, сагледали развојна 
ограничења и потенцијале 
за њихово превазилажење, 
како бисмо одредили шта 
можемо одмах да урадимо, 
шта на средњи, а шта дужи 
рок. Иако је наслеђен огро-
ман дуг, домаћинским упра-
вљањем финансијама успели 
смо да за кратко време ста-
билизујемо буџет, конкури-
шемо за нова средства и, уз 
подршку Владе, започнемо 
са реализацијом нових проје-
ката.

Изборна скупштина СНС 
биће одржана у периоду 

од 21. до 24. октобра, рекао 
је потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вуче-
вић, после седнице Главног 
одбора странке. Нагласио је 
да огромна већина чланства 
очекује да Александар Ву-
чић настави да  води Српску 
напредну странку, као и да 
је његова морална обавеза 
да прихвати кандидатуру за 
председника Републике.

„Председник Вучић има 
моралну обавезу према 
пристојној Србији, према 
свим грађанима који желе 
да виде Србију као модер-
ну, пристојну државу која се 
развија, напредује, побеђује, 
поштује све своје грађане 
и суседе, али која не да на 
себе“, рекао је Вучевић и до-
дао да ће се о томе причати 
на неким наредним седница-
ма страначких тела, а да Ву-
чић још није донео ту одлуку.

Према његовим речи-

ма, одлучено је да изборне 
радње крену од месних и 
општинских одбора, да они 
кандидују људе за најваж-
није функције у партији, да 
се не сведе на неки списак 
који потписују, него да се 
чују различита мишљења и 
ставови. Вучевић је замолио 
оне који су на важним функ-
цијама у СНС и имају дуго-
годишњи партијски стаж, а 
који су се уморили и немају 
више ону енергичност и 
ефикасност коју су имали, 
да размисле и можда добро-
вољно препусте место неким 
млађим, новим људима.

„Видећете нова лица у 
странци, очекујемо и нове 
чланове Главног одбора и 
Председништва, потпред-
седнике. О томе ће одлу-
чивати делегати, а пре тога 
чланови месних и општин-
ских одбора“, рекао је Ву-
чевић, прецизирајући да ће 
Скупштини СНС присуство-
вати 4.000 делегата.

Делегација Српске напред-
не странке, коју је предводио 
лидер странке и председник 
Србије Александар Вучић 
разговарала је у седишту Со-
цијалистичке партије Србије 
у Београду, са члановима 
највишег руководства СПС-а 
о наставку сарадње и при-
премама за изборе.

У делегацији СНС били су 
и потпредседници Главног 
одбора СНС Милош Вучевић, 
Миленко Јованов, Марија 
Обрадовић и Александар 
Шапић, као и председник Из-
вршног одбора Дарко Глишић 
и чланица Председништва 

Ана Брнабић. Напредњаке је 
дочекао лидер социјалиста 
Ивица Дачић, а осим њега, 
делегацију социјалиста чи-
нили су и Александар Антић, 
Бранко Ружић, Новица Тон-
чев, Душан Бајатовић, Слави-
ца Ђукић Дејановић.

Након састанка, Дачић 
је рекао да је СНС спрем-
на за наставак сарадње са 
социјалистима, и сада и 
после наредних избора. Он 
сматра да је природно да 
се две странке удруже с об-
зиром на то да и опозиција 
планира уједињење. Дачић 
је рекао да је Вучић оста-

вио социјалистима могућ-
ност да се определе каква 
ће та сарадња бити – да ли 
ће наступати на једној или 

две листе на изборима и да 
ли ће имати заједничког 
председничког кандидата 
или не.

СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

ИЗБОРНА СКуПшТИНА СНС 
ОД 21. ДО 24. ОКТОБРА

РАЗГОВОР ДЕЛЕГАЦИЈА СНС И СПС

СВЕ ВЕћЕ ПОВЕРЕњЕ ГРАђАНА у ПРЕДСЕДНИКА ВучИћА

Српска напредна стран-
ка показала је да рачу-
на на жене на водећим 
позицијама у држави. 
Колико се то види у 
бруској општинској уп-
рави? И како реагују 
грађани?
- Никада у Србији нисмо 

имали 22 градоначелнице 
и председнице општина, 
чиме смо достигли кванти-
тет када је у питању родна 
равноправност, и то јесте за 
понос. У Расинском округу, 
од шест локалних самоу-
права, пет воде жене, а од 
шесторо посланика у сазиву 
Скупштине Србије, такође 
су пет жене. После вишеде-
ценијског претежно мушког 
руководства, у Брусу до-
минирају жене у локалној 
власти. Постоји својеврстан 
отпор према променама, 
али је питање да ли је отпор 
према променама узрок или 
последица. Све што радимо, 
радимо са аспекта знања 
и самопоуздања и докази-
ваћемо се резултатима. Сва-
кога дана морамо да водимо 
борбе, иако нећемо моћи да 
победимо на свим пољима, 
морамо да радимо на свим 
сегментима, од унапређења 

путне, комуналне, енергет-
ске, дигиталне, туристичке, 
спортске инфраструктуре, 
до побољшања здравствене, 
социјалне политике, поди-
зања образовања, културе, 
екологије.

Који су пројекти на који-
ма тренутно радите и 
шта све планирате да 
урадите током мандата?
- Тренутно радимо на 

изградњи 15 километара 
асфалта у граду и селима, 
затим на изградњи неколи-
ко кракова канализационе 
мреже, на изради пројект-
но техничке документа-
ције за изградњу водовода 
Вигњиште, на експроприја-
цији земљишта за гасовод, 
и за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних 
вода у Лепенцу, изградњу 
и реконструкцију канализа-
ционе мреже, вештачко осне-
жавање стаза... У изради је и 
пројектно-техничка доку-
ментација за тротоар у Зла-
тарима, Лепенцу, Жиљцима 
и Брзећу, као и за изградњу 
моста у Лепенцу. Такође, 
приводимо крају процедуру 
за изградњу трафостаница 
на Јарму и у Доњим Лапче-

вићима. Решавамо и проблем 
са струјом у селима Крива 
Река и Осреци. Очекујемо 
и уградњу риклозера у селу 
Будиловина. Решава се про-
блем нисконапонске мреже 
у селима, у току је израда 
пројектно-техничке доку-
ментације за реновирање 
Дечијег одмаралишта „Вра-
чар“. Веома смо захвални 
Граду Београду и председни-
ку Александру Вучићу, који 
је наложио што бржу реали-
зацију овог пројекта. У току 
је и припрема за изградњу 
инфо центра у Брзећу, као 
и израда пројектно-технич-
ке документације за систем 

водоснабдевања и систем 
пречишћавања отпадних 
вода у Брзећу. Такође, гра-
ди се и центар за физикалну 
терапију и лечење кожних 
болести, уз постојећи Дом 
здравља.

Колико су инвеститори 
заинтересовани за ула-
гање у Општини Брус?
- Претходно поменути 

пројекти од огромног су зна-
чаја за стварање повољнијег 
инвестиционог окружења, 
јер су предуслов за опста-
нак постојећих инвеститора 
и за потенцијалне нове ин-
веститоре, домаће и стране. 
Изградња гондоле Брзеће-
Мали Караман довела је до 
експанзије туризма и убрза-
ног развоја Општине Брус, 
Расинског округа и читаве 
Поткопаоничке регије. Ин-

вестиције у Брзећу расту, а 
после разних опструкција у 
претходном периоду, конач-
но се креће и са изградњом 
на Јарму и Сребрнцу, што ће 
повећати туристичке капа-
цитете и приходе.

Да ли се осећа побољ-
шање економске си-
туације код грађана, с 
обзиром на економски 
напредак државе?
- Према подацима Нацио-

налне службе за запошља-
вање, укупан број незапосле-
них у Брусу је 1.792, од тога 
850 жена. Савремена Србија 
иде напред и то се осећа 

свуда, па и у Брусу. Повећа-
на је цена рада, веће су пен-
зије, већа су социјална да-
вања, захваљујући подршци 
у време корона пандемије, 
привредници су успели да 
одрже континуитет посло-
вања. Влада Србије преду-
зела је низ мера за ублажа-
вање последица Ковид-19 на 
сектор туризма. Сва сеоска 
туристичка домаћинства, 
домаће радиности, хоте-
ли, мотели, сви носиоци 
смештаја који не прелазе 30 
лежаја добили су средства 
за развој етно туризма и до-
маће радиности. Домаћин-
ства која се баве пољопри-
вредом подржана су већим 
субвенцијама. Такође, већа 
цена малине, од које живе 
многа домаћинства, помогла 
је повећању стандарда ста-
новништва.

ВАЛЕНТИНА мИЛОСАВљЕВИћ, 
председница Општине Брус

ГОНДОЛА БРЗЕћА-мАЛИ КАРАмАН НАЈВЕћА 
ЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА у ТуРИЗАм у СРБИЈИ

Колико се рачуна на раз-
вој туризма и колико се 
улаже у ову област?

- Гондола Брзеће-Мали 
Караман пуштена је у рад 
12. фебруара 2021. године. 
Са 27 милиона евра укупне 
вредности, ово је највећа ин-
вестиција у области туризма 
у Србији и први завршени 
пројекат из програма „Србија 
2025“. Туризам на селу одо-
левао је пандемији корона 
вируса. Ковид 19 направио је 
велику трансформацију у ту-

ристичкој индустрији, јер су 
се туристи преусмерили на 
домаћи туризам заснован на 
природи и органској храни. 
Сеоски туризам треба да ис-
користи сада шансу за даљи 
развој и да туристима, по-
ред здраве хране, органских 
производа, чистог ваздуха, 
понуди и друге услуге, попут 
активног одмора. Поред сео-
ског туризма, Брус има и је-
зеро, бању, винограде, реке, 
шуме, бројне културно-исто-
ријске садржаје, што су све 
потенцијали за развој.

јованов, глиШиЋ, вучевиЋ, ШаПиЋ, обрадовиЋ



о Београђани су изабрали изглед будућег метроа, победио 
је предлог „Сигурност” у плавим бојама.
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ГрАД БЕОГрАД

ПотПуНо оПремљеН вртић

о Спортски центар „Пинки“ у 
Земуну поново припада Зе-
мунцима, после више од две 
деценије, колико је спорт-
ским центром управљала 
компанија која је у влас-
ништву приватника.

о Град Београд уводи јав-
ни линијски превоз путника 
бродовима на рекама.

о Улицу у Београду добиће 
Љубан Једнак, сквер Миле-
на и Драган Николић, парк 
Мика Оклоп, а споменике  
Михајло Пупин и Душан Ра-
довић.

о На иницијативу челника 
Града, одржан је парастос 
страдалима током турске 
окупације Београда, а над-
бискуп Станислав Хочевар 
служио је мису поводом 500 
година пада Београда. 

о Почиње градња Линијског 

парка на Дорћолу, од Бетон 
хале до Панчевачког моста.

о Више од 2.200 фирми ис-
користило је попуст на закуп 
ако своје име објаве на ћири-
лици.

о На депонији у Винчи више 
нема одлагања отпада, јер 
је затворена после 40 годи-
на непрекидног одлагања 
смећа.

о Град Београд установио је 
награде „Београдски побед-
ник“ и „Душан Радовић“.

о Расписан је тендер за 
спајање Булевара патријарха 
Павла са Мостом на Ади.

о Град је објавио јавни позив 
за јавни увид у ПГР шинских 
система.

о У току је изградња над-
вожњака преко пруге у Ба-

тајници средствима Града 
Београда.

о Уручени су уговори на не-
одређено за 75 геронтодо-
маћица, којих сада има 732 
у главном граду за бригу о 
најстаријим суграђанима.

о На предлог Града и Горана 
Весића, ЈП Србијашуме поче-
ло је уређење простора око 
споменика у Кошутњаку, где 
је убијен кнез Михаило Об-
реновић.  

о Уклања се дивља депонија 
Рева 1 у Крњачи, а у акцији је 
учествовао заменик градона-
челника.

о Почела је изградња нове 
царинарнице Луке Београд.

о Од 7. септембра забрањена 
је музика у баштама радним 
данима после 22 сата, а пет-
ком и суботом после 23 сата.

бор

БОРСКИ ОКРуГ

Радмило 
Гушевац

Д и п л о м и -
рани правник, 
р у к о в о д и л а ц 
правне службе 

ЈКП „3. октобар“, 
председник Градске изборне ко-
мисије, председник Комисије за 
стипендирање студената, пред-
седник УО Дома здравља и НО 
ЈКП за стамбене услуге, повере-
ник МО Рудар, учесник у свим 
страначким активностима, као и 
у активностима на очувању еко-
логије, у сарадњи са компанијом 
„Зијин”

кладово

НеготиН

Марко 
Стојановић

Своју љубав 
према Неготину 
и Србији пока-
зао је и повра-
тком из САД, где 

је провео неколико година. Иако 
је члан СНС постао почетком 
прошле године, већ се истакао 
преданим радом и залагањем. 
Марку је 2013. године транс-
плантиран бубрег и ове године 
чека га операција кука, али то га 
не спречава да савесно обавља 
задатке у Одељењу за урбани-
зам, грађевинарство и у странци. 
Воли да помаже људима, да раз-
говара са суграђанима.

Снежана 
Ђуришић 
Савовић

Једна је од 
н а ј в р е д н и ј и х 
а к т и в и с т а . 
У ч е с т в о в а л а 

је у изборним кампањама на ло-
калу, редовно се одазива на све 
акције Општинског одбора и ак-
тивно учествује у вођењу МО 6 у 
Кладову.

Захваљујући донацији 
покрајинског Фонда за избе-
гла, расељена лица и за са-
радњу са Србима у региону, 
Општина Бискупија добија 
потпуно опремљен вртић за 
21 дете. Уговор су потписа-
ли Његово Преосвештенство 
епископ Никодим, предсе-
дница Удруге жена косовске 
долине Радмила Берић, ди-
ректор Фонда Душко Ћутило 
и председник Општине Ми-
лан Ђурђевић. Састанак и са-
радња реализовани су на ини-
цијативу народне посланице у 
Народној скупштини Републи-
ке Србије Сање Лакић.

ХумАНОСТ НА ДЕЛу

Почела је расподела 67.592 таблета за уче-
нике трећег, четвртог, петог и шестог разре-
да основних школа. Такође, стигло је и 7.000 
лаптопова за београдске учитељице, учи-

теље, наставнице и наставнике. У Београду 
се више од 22.000 родитеља, чија деца иду у 
први и други разред основне школе, пријави-
ло за субвенцију за куповину уџбеника.

ПОКРЕТНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗГОВОРЕ 
СА ГРАђАНИмА

ТАБЛЕТИ ЗА ОСНОВЦЕ, ЛАПТОПОВИ 
ЗА ПРОСВЕТАРЕ

Заменик градоначе-
лника Београда Горан 
Весић, посетом Баричу 
у Општини Обреновац, 
започео је обилазак се-
оских подручја и насеља 
у приградским општи-
нама. Захваљујући тзв. 
Покретној канцеларији, 
Весић ће у неколико на-
редних месеци обићи 150 
насеља и разговарати са 
грађанима о свему што 
Град може да уради како 
би им унапредио животне 
услове.

београдске вести о београдске вести о београдске вести

о Заменик градоначелника Горан Весић угостио је српску 
децу из Глине и навео да ће грађевинске компаније 

обновити 34 куће које су оштећене у земљотресу прошле 
године.

о Завршена је реконструкција и пуштени су у саобраћај ули-
це Саве Машковића, Црнотравска и кружни ток на Бањици.

о Власник зграде на Зеленом 
венцу представио је предлог 
за реконструкцију зграде 
која је већ деценијама на-
пуштена.

владимир лучиЋ и горан весиЋ уручују таблете ученицима

донација је реализована захваљујуЋи активностима 
народне Посланице сање лакиЋ
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55. бојНик
ОПРЕМАњЕ 
АГРОИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Премијерка Ана Брнабић 
обишла је новоопремљену Агроин-
дустријску зону у Косанчићу и зах-
валила се Европској унији, чијим је 
средствима, у износу од милион 
евра, она изграђена. Указала је на 
то да је завршено 50 одсто посла 
и да преосталих 50 одсто треба да 
буџетира локална самоуправа, а да 
би могло да помогне и Министар-
ство привреде како би се индус-
тријска зона што пре припремила 
за страног инвеститора.

56. враЊе
ПОМОћ УГРОЖЕНИМ 
СУГРАђАНИМА

Активисти Савета за социјална 
питања ГО свакодневно обилазе 
социјално угрожене суграђане и 
настоје да им помогну. Подједнака 
пажња посвећује се градским и се-
оским срединама. Такође, активи-
сти из личних средстава донирају 
помоћ комшијама у виду хране и 
хемије за домаћинство.

57. кула
хУМАНИТАРНИ РАД

Активисти МО Руски Крстур 
омогућили су најстаријим суграђа-
нима излет у бању Врдник. На 
изборима за чланове Савета МЗ 
Липар и МЗ Нова Црвенка бирачи 
су дали апсолутну подршку СНС 
листи. Пуштен је у рад семафор 
код аутобуске станице у Црвенки. 
Министар Александар Вулин раз-
говарао је у Кули са председником 
Општине Дамјаном Миљанићем о 
безбедности грађана. Сви прваци 
добили су школски прибор и по-
клон пакет Савета за саобраћај. 
Министарство заштите животне 
средине доделило је средства за 
уклањање дивље депоније. От-
кривен је споменик солунским 

добровољцима у Липару. Савет за 
саобраћај обезбедио је седишта 
за бицикле. Активисти МО Руски 
Крстур обезбедили су полован на-
мештај, а активисти свих МО дели-
ли су пакете са намирницама со-
цијално угроженим суграђанима.

59. ћуПрија
ОТВОРЕН АТЛЕТСКИ 
СТАДИОН

Свечано је отворен атлетски 
стадион, који ће бити део Атлет-
ског центра Србије „Александар 
Аца Петровић“. Општина је фи-
нансирала изградњу стадиона и 
сада се очекују средства из ре-
публичких фондова за изградњу 
атлетске дворане. У оквиру све-
чаности отварања, одржан је први 
атлетски митинг „Меморијал Вера 
Николић“, назван по европској пр-
вакињи и светској рекордерки на 
800 метара.

61. рековац
НОВИ АСФАЛТ И 
ОДРЖАВАњЕ АТАРСКИх 
ПУТЕВА

На изборима за савете месних 
заједница, од укупно 55 места, ос-
војили смо 50. Асфалтирали смо две 
улице у Рековцу и једну у Течићу. 
Почела је реконструкција кошар-
кашког терена у ОШ „Светозар Мар-
ковић“. У току су радови на одржа-
вању атарских путева у Ратковићу и 
Секуричу. Почела је реконструкција 
пута Крагујевац-Рековац.

62. трговиште
НОВчАНА чЕСТИТКА И 
РАНчЕВИ

Поводом почетка нове школске 
године, председница Општине 
Миљана Стојановић Златковић и 
заменик Небојша Трајковић свим 
првацима и предшколцима уручи-
ли су ранчеве са школским прибо-
ром и слаткишима. Такође, сви пр-
ваци добили су новчану честитку 
са 5.000 динара.

63. љиг
НАГРАДА ЗА ВУКОВЦЕ

Председник Општине Драган Ла-
заревић испратио је носиоце Вукове 
дипломе на пут у Турску. Активисти 
ОО подржали су акцију добро-
вољног давања крви и редовно су 
разговарали са суграђанима на пул-
товима и делили „СНС Информа-
тор“. Чланови Савета за интернет и 

друштвене мреже одржали су редо-
ван састанак. Одржан је Ноћни тур-
нир у малом фудбалу. У организа-
цији „Локалне самоорганизације“ и 
Општине реализује се пројекат „За 
дигиталну будућност“, са циљем 
унапређења квалитет живота жена 
у руралним срединама.

64. осеЧиНа
НЕДИМОВИћ ОТВОРИО 
САЈАМ ШЉИВА

Организоване су манифеста-
ције Избор за харамбашу Под-
горине у селу Братачић и тради-
ционални Сајам шљива, који је 
свечано отворио министар Бра-
нислав Недимовић. Такође, за-
вршено је асфалтирање насеља у 
Осечини и приводе се крају радо-
ви на проширењу вртића „Лане“.

65. Прибој
ОПРЕМАњЕ РИБАРСКОГ 
НАСЕЉА

Министарство заштите живот-
не средине доделило је средства 
Прибоју за уклањање дивљих 
депонија. Општина је, као и пре-
тходних година, наградила са по 
10.000 динара, свих 145 ового-
дишњих ђака првака. Председник 
Општине Лазар Рвовић потписао 
је у Министарству туризма, трго-
вине и телекомуникација уговор 
о опремању Рибарског насеља 
на Потпећком језеру. Делегација 
Прибоја посетила је побратиме у 
Прилужју, где је присуствовала 
обележавању Дана општине, хра-
мовне и сеоске славе.

66. коваЧица
АНАТОМСКИ РАНАЦ ЗА 
СВАКОГ ПРВАКА

Чланице Уније жена МО Пади-
на посетиле су породицу у Падини 
поводом рођендана једног члана и 
уручиле новчана средства, торту и 
рођенданске поклоне, прикупље-
не из личних средстава. Чланови 
МО Црепаја уредили су дечије 
игралиште, заменили дотрајале 
дрвене греде и офарбали справе. 
Општина Ковачица обезбедила је 
анатомски ранац за сваког ђака 
првака. Савет за културу доделио 
је 33 награде у области ликовног, 
музичког, сценског и литерарног 
стваралаштва.

67. баЧка ПалаНка
УРЕђЕњЕ ДЕчИЈЕГ 
ИГРАЛИШТА

Чланови Уније младих, уз помоћ 
чланова МО Стари град, организо-
вали су уређење дечијег игралишта 
у блоку Калош. Такође, започета је 
реконструкција дела коловоза на 
Новосадском путу и асфалтиран 
је део Змај Јовине улице. Председ-
ник Општине Бранислав Шушница 
одржао је пријем грађана.

76. кЊаЖевац
УЛАГАњЕ У ОПРЕМАњЕ 
ШКОЛА

Општина обезбеђује бесплат-
ну ужину за ђаке, као и бесплатни 
превоз, а у селима где аутобуском 
линијом нема покривеног превоза, 
плаћа такси-превоз. „Потрудиће-
мо се да деци којој је то потребно, 
обезбедимо и бесплатне уџбенике, 

опрему и екскурзије. У Техничкој 
школи мења се расвета, а дограђене 
су и две свлачионице и мултифунк-
ционална учионица. У Гимназији 
реновирани су хол и свлачионице. 
Трудимо се да, у склопу својих фи-
нансијских могућности, сваке го-
дине нешто урадимо, због чега су 
књажевачке школе међу најуређе-
нијима у Србији“, рекао је председ-
ник Општине Милан Ђокић.

77. мало црНиће
ПРИЈЕМ ПРВАКА

Чланови општинског руковод-
ства присуствовали су пријему ђака 
првака у више школа. Уручени су 
пригодни поклони, а ђацима, роди-
тељима, члановима колектива и ру-
ководству школа пригодним речима 
се обратио председник Општине.

78. ћићевац
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА

Започета је реконструкција пута 
Браљина-Трубарево, који ће пове-
зати Ћићевац, Ражањ и Крушевац. 
Такође, мења се део столарије у 
ОШ „Бојвода Пријезда“ у Сталаћу. 
Министарство заштите животне 
средине определило је средства 
за уређење једне од највећих ди-

68. Ниш

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ
ПОРОДИЦЕ
Избеглим породицама из Хр-

ватске и БиХ, градоначелница 
Драгана Сотировски, министар 
Никола Селаковић и комесар 
Владимир Цуцић уручили су 
кључеве 75 станова у насељу 
„Бранко Бјеговић“. Привремено 
свратиште за децу улице отво-
рено је у ромском културном 
центру, а обишле су га градона-
челница и њена заменица Ду-
шица Давидовић. Министарству 
одбране предато је 21.000 бруто 
квадрата изграђених станова 
на месту некадашње касарне. 
У Горњем Међурову и насељу 
Шљака изграђeн je водовод, а у 
Момчила Миловановића канали-

зација. Уз помоћ 
државе, гради 
се пут од Веле 
Поља до Кра-
вља. Покренуте 
су нове услуге 
градског превоза: 
увођење пласти-
чне картице за 
плаћање и увид у 
кретање аутобу-
са преко мобилне 
апликације. Ниш 
је посетила амбасадорка Аустра-
лије рут Стјуарт.  За златног 
олимпијца, ватерполисту Саву 
ранђеловића, приређен је дочек 
испред Градске куће. Заједно са 

стонотенисерским асом Алексан-
дром Каракашевићем, Сотиров-
ски је отворила реновирани Сто-
нотенисерски дом. Обновљени 
су и спортски терени у насељима 

Бранко Бјеговић и Никола Тесла. 
На Булевару Немањића почела 
је изградња парка. Одржани су 
Нишвил џез фестивал, Филмски 
сусрети и Гастро фестивал.

69. сврљиг
ПОСЕТА чЛАНОВА ГЛАВНОГ ОДБОРА

Члан ГО СНС и начелник Нишавског управног 
округа Петар Бабовић и чланови ГО и народни 
посланици Братимир Васиљевић, Светлана Ми-

лијић, Слађана Николић и Владица Маричић 
посетили су ОО и разговарали са члановима, а 
обишли су и Белмужијаду и Сајам намештаја.

73. MeдијаНа
У ЗНАКУ КОНЦЕРАТА

Медијанино културно лето за три 
вечери окупило је више од 10.000 посе-
тилаца. Пратећа манифестација биле 
су радионице сликања за најмлађе. 
Почела је и реконструкција 40 вењака, 
на захтев пензионера. Настављено је 
сређивање клупа и осликавање шахов-
ских табли на отвореном.

72. ПаНтелеј
МЕСТО ЗА ОКУПЉАњЕ МЛАДИх

Обновљен је простор у Дому ученика средњих шко-
ла, који је некада важио за култно место младих ак-
цијаша. Направљени су мурали, реконтруисана је бина 
и простор је припремљен за манифестације.

74. Нишка баЊа
УРЕђЕњЕ 
ПАРОхИЈСКОГ ДОМА

Активисти МО Горња Студена по-
могли су комшијама да обнове паро-
хијски дом. Завршени су керамички 
радови и уређено је двориште око 
објекта.

75. црвеНи крст
РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА

Чланови Савета за здравство раз-
говарали су са мештанима насеља 
Ратко Јовић, Стеван Синђелић и Доњи 
Комрен о предностима вакцинације. 
Повереник ОО Драган Станковић 
посетио је социјално угрожене поро-
дице и уручио им намирнице и сред-
ства за хигијену, купљене средствима 
функционера. У просторијама ОО 
одржано је предавање „Живот с дија-
бетес мелитусом“, др Јасмине Грбић.

71. гаџиН хаН
АКЦИЈА ДАВАњА КРВИ

Председник Oпштине Милисав Филиповић придру-
жио се осмој акцији добровољног давања крви. Школи 
фудбала „Национал“ Заплање донирана је спортска опре-
ма. У Доњем Душнику одржани су традиционални Дани 
Заплања, а у Малом Крчимиру освећен је крст.

70. Палилула
НА ТЕРЕНУ СА КОМШИЈАМА

Чланови Савета за здравство разговарали 
су са житељима насеља Црвена звезда и Ра-
садник о предностима вакцинације. На Де-
лијском Вису, суграђани су разговарали са 
народним посланицима Светланoм Милијић 
и Владицом Маричићем. У насељима Палилу-
ла и Ледена стена активисти ОО разговарали 
су са грађанима о програму „Србија 2025“. У 
току је изградња водоводне мреже у Горњем 
Међурову, а тим поводом са мештанима су 
разговарали градоначелница Драгана Соти-
ровски и председник ГО Палилула Братислав 
Вучковић. Реконструисане су улице Чарноје-
вићева и Светолика Ранковића.

54. лебаНе

САСТАНАК АКТИВА ЖЕНА

Повереник СНС Горан Јовић присуствовао је 
састанку Актива жена, где је разговарано о реали-

зованим и планираним активностима, у присуству 
више од 110 жена.

60. јагодиНа
РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА ЛОЗОВИКА

Народни посланик и председник ГО СНС Никола радосављевић 
обишао је мештане Лозовика и рекао им да ће експресно бити ре-
шено питање стабилног снабдевања села електричном енергијом, 
затим замена дотрајалих бандера, као и потпуна реконструкција 
пута до Лозовика, коју финансира Влада Србије. Обишао је и до-
маћинство Ивана Илића који је, захваљујући подстицајним мерама 
из програма Владе Србије, оформио фарму оваца.

58. црНа трава
ОБЕЛЕЖЕН 
ДАН МЛАДИх

Поводом обележавања 
Међународног дана младих, 
организовали смо турнир у 
малом фудбалу и такмичење 
певача на игралишту Средње 
школе. Обишли смо све месне 
заједнице, уочи избора за 
чланове савета.

састанак са активистима

никола селаковиЋ и драгана сотировски
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93. београд
вљих депонија. Посетила нас је 
министарка Марија Обрадовић 
и помогла у решавању последи-
ца поплава. Народна послани-
ца подржала је акцију „Спорт за 
најмлађе“ и присуствовала турни-
ру у фудбалу. Ђаке прваке обрадо-
вали смо школским прибором.

79. сеЧаЊ
НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ 
ПРЕШЛИ У СНС

Један број независних кандида-
та, који су победили на изборима 
за савете месних заједница у Боки 
и Сутјесци, приступили су Српској 
напредној странци. СНС у Боки 
сада има 10 од 11 чланова Савета, 
док у Сутјесци има 6 од 11 чланова 
Савета МЗ. Одржане су традицио-
налне 59. Спортске игре.

80. шабац
РАЗГОВОР СА ГРАђАНИМА

У просторијама ГО СНС орга-
низован је састанак др Бобана 
Бирманчевића са грађанима, а 
разговарало се о путној инфра-
структури, изградњи и ширењу 
водоводне и канализационе мре-
же. Састанци се организују сваке 
суботе од 10 до 14 сати.

82. велика ПлаНа
ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Председник Општине Игор 
Матковић уручио је уговоре 
за доделу подстицаја за 135 
пољопривредника. Организова-
ни су превентивни здравствени 

прегледи у Крњеву, Марковцу 
и Великој Плани. Из средстава 
самодоприноса, у Лозовику су 
уређени атарски путеви у прио-
баљу Велике Мораве, а у Крњеву 
неасфалтирани путеви. Одржа-
не су традиционалне Лозовичке 
летње ноћи. Манастир Копорин 
обележио је своју славу, у при-
суству великог броја верника.

84. краљево
ПРОНАТАЛИТЕТНА 
ПОЛИТИКА

Министарка Зорана Михајло-
вић разговарала је са грађанима 
Краљева, који су имали прилику 
да, на тросатном пријему, изнесу 
проблеме, поставе питања и дају су-
гестије. Ивана Базић, члан Градског 
већа, на манифестацији Дани по-
родице у Зрењанину, истакла је да 
Град Краљево субвенционише цене 
за комуналне услуге породицама 
са троје и више деце, даје новчану 
помоћ за незапослене родитеље, 
старатеље и усвојиоце, као и за не-
запослене породиље, те мајкама за 
прворођено дете... Организовано 
је Првенство Балкана у атлетици за 
млађе јуниоре и јуниорке.

85. ПећиНци
НАЈМОДЕРНИЈЕ ОПРЕМЉЕНА 
ШКОЛА У КУПИНОВУ

Председник Општине Синиша 
Ђокић свечано је отворио комплет-
но реконструисану и дограђену 

зграду ОШ „Душан Вукасовић Дио-
ген“ у Купинову, један од најмодер-
нијих школских објеката у Србији.

86. србобраН
ПОМОћ МАЈЦИ 
ПЕТОРО ДЕЦЕ

Општинском одбору СНС за 
помоћ се обратила мајка петоро 
деце, од којих троје иду у шко-
лу, за помоћ у опремању за нову 
школску годину. Чланови ОО са-
купили су средства за куповину 
школског прибора и торби, а деца 
су добила и одећу и обућу.

87. беЧеј
ДРУЖЕњЕ НА 
КИШМОЛСКОЈ ПЛАЖИ

Мештани Бачког Петровог Села 
и гости окупили су се на просла-
ви Дана села, који је обележен на 
Кишмолској плажи. Локална само-
управа уредила је ову плажу, где 
су постављени сплав, дечије игра-
лиште, терен за одбојку... Одржан је 
међународни фестивал Бечеј фолк 
фест, затим прво Рапид првенство 
Бечеја у шаху и Спортски дан.

88. мали иђош
НАГРАДЕ ЗА ВУКОВЦЕ

Активисти ОО дружили су се са 
грађанима на штандовима, а најуг-
роженијим комшијама припремали 
су пакете са намирницама, из лич-
них донација. Подељена су ауто-

седишта за најмлађе. Награђени су 
најбољи ученици, добитници Вукове 
дипломе. Посетио нас је председник 
Покрајинске владе Игор Мировић и 
чланови Владе АПВ. Одржане су ак-
ције уређења спортских терена.

89. алибуНар
НОВЕ КЛУПЕ

Активисти МО Банатски Кар-
ловац уредили су центар свог 
места, а активисти МО Алибунар, 
у сарадњи са припадницима Већа 
Румунске православне цркве, по-
ставили су нове клупе у црквеној 
порти. Клупе су постављене и 
испред зграде Центра за културу. 
Зграда Месне заједнице у Влади-
мировцу добила је нову фасаду. 
На Међународним спортским иг-
рама младих у Сплиту, Теодора 
Миул из Николинаца заузела је 
друго место у стоном тенису.

90. бабушНица
УКЛАњАњЕ ДИВЉЕ 
ДЕПОНИЈЕ

Око 500 дивљих депонија на 
територији 43 града и општине у 
Србији очишћено је током септем-
бра, изјавила је министарка заштите 
животне средине Ирена Вујовић, 
након што је са представницима ло-
калних самоуправа потписала уго-
воре о суфинансирању уклањања 
сметлишта. Бабушница је једна од 
43 општина које су добиле средства 
за уклањање дивљих депонија. У 
оквиру програма „Спортом до здра-
вља - без допинга“, Савез спортова 
организовао је предавање.

91. алексаНдровац
БОЉИ НАПОН У ЛАТКОВЦУ

Захваљујући сарадњи руко-
водства ЕПС Александровац и 
Општине, решен је дугогодишњи 
проблем мештана засеока Ракићи 
у Латковцу, због изузетно лошег 
напона, поготово у летњим месе-
цима. Такође, створени су услови 
за реконструкцију нисконапонске 
мреже према Михајловићима, где 
је уграђен сноп на бетонским сту-
бовима. Настављају се радови на 
путном правцу Здравац-Крупаја. У 
току је изградња водоводне мре-
же у МЗ Доброљупци и Пањевац, 
и насипање локалних путева у МЗ 
Суботица и околним местима.

92. каЊиЖа
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ИГРАЛИШТА У ПАРКУ

Заменик председника Општине 
Небојша Ракић потписао је уговор 
са Министарством заштите живот-
не средине. Реализацијом пројекта 
вредног 8,7 милиона динара, од 
чега је Министарство обезбедило 
седам милиона динара, а остатак 
Општина, реконструисаће се де-
чије игралиште у Народном парку.

83. лоЗНица

ОБЕЛЕЖАВАњЕ 107. ГОДИШњИЦЕ 
ЦЕРСКЕ БИТКЕ

На позив Савета МЗ Бра-
дић, чланови Градског већа 
Слађана Бодирога и Марко 
Јовановић посетили су тради-
ционални фестивал фолклора 
и разговарали са мештани-
ма. Поводом 107. годишњице 

Церске битке, одржана је др-
жавна церемонија, у органи-
зацији Владиног Одбора за 
неговање традиција ослобо-
дилачких ратова, у сарадњи 
са Градом и Центром за кул-
туру.

81. ЗајеЧар
МЛАДИ У ПРВОМ 
ПЛАНУ

Зајечар је један од шест гра-
дова у којима Министарство 
омладине и спорта, у сарадњи 
са Националном асоција-
цијом канцеларија за младе, 
организује округле столове 
за измену и допуну Закона о 
младима и ревизију Национал-
не стратегије за младе. У Ми-
нистарству трговине, туризма 
и телекомуникација потписан 
је уговор за уређење дечијег 
игралишта у Спомен парк шуми 
„Краљевица“. Одржани су: Са-
бор ликовних уметника, Дани 
породице, Међународна фило-
зофска школа, а у селу Горња 
Бела река стручно предавање 
за пољопривреднике. Ми-
нистарка Зорана Михајловић 
разговарала је са грађанима, 
а састанку су присуствовали и 
градоначелник Бошко Ничић, 
представници ЕПС-а, ЕМС-а, 
Србијагаса, рГЗ-а...

Повереница ГО СНС Београд Ана Брнабић 
посетила је ОО СНС Стари град, где је раз-

говарала са члановима о организацији рада 
и будућим активностима, а искористила је 

прилику да посети и страначке штандове и 
разговара са Београђанима.

РАЗГОВОР СА АКТИВИСТИМА СТАРОГ ГРАДА

95. гроцка

ПОСЕТА ДОМОВИМА ЗА СТАРЕ

На уласку у Умчаре инстали-
ран је електронски мерач бр-
зине саобраћаја и два физичка 
хоризонтална успоривача, као и 
додатна одбојна ограда за заш-
титу безбедности најближих до-
маћинстава у чија дворишта су 
несавесни возачи често улетали. 
Гради се водовод ка ритопеку. 
Градски секретар Славко Гак и 
председник Општине Драган 
Пантелић обишли су радове на 
реконструкцији столарије и фа-
саде ОШ „Илија Гарашанин“. У 
току је санација мобилијара у 
парковима и постављање 33 свет-
лосна стуба који ће бити повезани 

подземним инсталацијама како се 
не би оштетиле крошње дрвећа. 
Активисти МО Врчин обишли су 
најстарију суграђанку Миланку 
Вагић (96) и уручили јој цвеће и 
поклоне. Активисти из Умчара 
и Лештана посетили су домове 
за стара лица у својим местима и 
корисницима поклонили воће. У 
сарадњи са Унијом младих, акти-
висти МО Калуђерица посетили 
су социјално угрожену деветоч-
лану породицу Петковић. Све 
донације и поклоне обезбедили 
су из личних средстава. Чланови 
Унија младих уредили су паркиће 
у Болечу и Умчарима.

94. воЖдовац
НОВИ КРУЖНИ ТОК НА БАњИЦИ

Пуштене су у саобраћај 
улице Саве Машковића и Цр-
нотравска, као и нови кружни 
ток на Бањици. Том прили-
ком замењена је комплетна 
водоводна, канализациона, 
топловодна и електрична ин-
сталација. Потписан је уго-
вор између Спортског цен-

тра „Вождовац“ и Ватерполо 
клуба Партизан на 50 година. 
Настављени су радови на гаси-
фикацији Вождовца. Општина 
је поделила пакете за ново-
рођене бебе и њихове маме. 
Активисти ОО сваког викенда 
разговарају са грађанима на 
штандовима.

96. враЧар
НОВИ ВРТИћ

Део управне зграде Општи-
не реконструисан је за 150 
малишана, који ће похађати 
ову предшколску установу. На 
импровизованој позоришној 
сцени платоа крај Вишке улице 
и Каленић пијаце, млади глум-
ци изводе представе за децу и 
одрасле. Заменик градоначе-

лника Горан Весић, у присуству 
секретара за социјалну зашти-
ту Наташе Станисављевић и 
председника ГО Врачар проф. 
др Милана А. Недељковићa, 
уручио је станарима урушене 
зграде у Видовданској улици 
кључеве станова за привреме-
но становање.

видоје ПетровиЋ и дарија кисиЋ теПавчевиЋ
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104. младеНовац
РАЗГОВОР СА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Градска секретарка Наташа 
Станисављевић присуствовала је 
почетку радова на реновирању 
Дневног боравка за децу и омла-
дину са сметњама у развоју. По-

дељено је још 100 ауто-седишта 
родитељима новорођених беба. 
Настављено је асфалтирање ло-
калних путева. Представници Са-
вета за пољопривреду посетили 
су газдинство Владана Мићића у 
Јагњилу и са пољопривредницима 
разговарали о коришћењу беспо-
вратних средстава. Активисти 
редовно обилазе старије комшије 
са жељом да им пруже подршку и 
помоћ.

106. сурЧиН
ПАКЕТИ ЗА УГРОЖЕНЕ

У Бољевцима је реконструис-
ана Доњопољска улица. У Ули-
ци Браће Пухаловић у Сурчину 
гради се 40 паркинг места. У са-
радњи са СРК „Метеор“, Општина 
је организовала бесплатну школу 
пливања за све основце, а награ-
дила је и најбољег ватрогасца. 
Чланови Унија омладине друже 
се са суграђанима на штандови-
ма, помажу у решавању њихових 
проблема и деле „СНС Информа-
тор“. Активисти ОО свакоднев-
но обилазе социјално угрожене 

породице и односе им пакете са 
намирницама, обезбеђене из лич-
них средстава.

109. Нови београд
ПРИЈЕМ ГРАђАНА

Активисти ОО и повереник Сте-
во Марушић редовно разговарају 
са комшијама на штандовима на 
најпрометнијим локацијама. Ор-
ганизовано је више пријема грађа-
на у страначким просторијама, са 
којима су разговарали народна 
посланица Соња Влаховић и Вла-
димир Обрадовић.

97. ЗемуН

ИНФРАСТРУКТУРА ДО 
ФАБРИКЕ ВАКЦИНА

Завршена је реконструкција 
улица Сибињанин Јанка, Јована 
Бранковића и Шангајске, а радо-
ви су у току у Белегишкој улици. 
Почела је изградња саобраћајни-
це, канализационе, водоводне 
мреже и јавног осветљења од на-
сеља Грмеч до насеља Соко Са-
лаш, где ће се градити фабрика 
вакцина. Почела је реконструк-
ција и доградња објекта ОШ 

„Светислав Голубовић Митраље-
та“. Функционери ОО организо-
вали су, у више наврата, пријем 
грађана. У просторијама ОО по-
чела је поново са радом служба 
за давање бесплатних правних 
савета. Активисти ОО подржали 
су акције добровољног давања 
крви, посете најстаријим су-
грађанима, „Чеп за хендикеп“ и 
акције уређења јавних површина.

100. раковица

ПОСЕТА УГРОЖЕНИМ КОМШИЈАМА

Почела је изградња новог 
зида у дворишту ОШ „Коста 
Абрашевић“. У ОШ „Иво Ан-
дрић“ реконструисани су плато 
и степениште, а гради се и нова 
ограда. У ОШ „Никола Тесла“ 
реконструисан је хидрантски 
систем, обновљене су трибине, 
а почели су и радови на ком-
плетној реконструкцији Ма-
шинске школе „радоје Дакић“. 
Асфалтиран је део Борске ули-
це, затим Гусларска, Милице 
Српкиње, Снежане Хрепевник, 
Хариса Бркића, Старца Милије, 
рујица и Стевана Опачића, Го-
доминска. У насељу Видиковац 
гради се паркинг за 56 возила. 
У насељу Љубиша Јеленковић 
продубљени су канали како би 

се спречило изливање Сикиље-
вачког потока. Почело је ре-
новирање просторија Центра 
за социјални рад, а у просто-
ријама МЗ Кошутњак отворен 
је шалтер Поште. Активисти 
ОО уредили су парк у Козачкој 
улици на Сунчаном брегу, зе-
лене површине у Кнежевцу, де-
чије игралиште у Вукасовиће-
вој, парк у реснику... Такође, 
свакодневно су обилазили 
чланове и пружали помоћ коме 
је била потребна. Председник 
ОО Милосав Миличковић по-
сетио је Димитрија Баћанија, 
који се опоравља од болести, 
и уручио му помоћ из личних 
средстава. Помоћ је обезбеђе-
на за још 13 суграђана.

101. ЗвеЗдара
АКЦИЈА „ЗА чИСТИЈУ 
И ЛЕПШУ ЗВЕЗДАРУ”
ГО Звездара до-

нирала је пет клима 
уређаја Болници за 
педијатрију „Др Олга 
Дедијер“. У ВМЛ, у 
Улици Милана Гли-
горијевића, пробијен 
је и асфалтиран пут. 
Уређује се међуб-
локовски простор у 
улицама раше Плао-
вића, Мирослава Кр-
леже и Косте Нађа у 
Миријеву. радови на 
поправци асфалта у 
Игманској улици при-
воде се крају, а ЈКП 
„Београд пут“ изводи 
радове у Долачкој, 
Mезијској, Витин-
ској, Златоборској 
и Идријској улици. 
Асфалтирају се пешачке стазе и 
путеви ка гробљу у ММЛ.  Обез-
беђена су 150 контејнера за смеће 
у ВМЛ, ММЛ и Миријеву. У оквиру 
акције „За чистију и лепшу Звез-
дару“, напредњаци су се окупили 
на дружењу у Звездарској шуми 
где су разговарали са грађани-

ма, делили страначки материјал 
и чистили смеће. Такође, орга-
низовали су чишћење платоа, 
степеништа и зелених површина 
око Дома здравља у Миријеву, 
код МЗ Звездара и МЗ Ћирило 
и Методије. На више локација 
разговарали су са грађанима на 
штандовима.

98. барајево
УВЕК СА ГРАђАНИМА

Активисти ОО организовали 
су штандове на више локација 
у центру Барајева, како би раз-

говарали са комшијама, саслу-
шали њихове проблеме и пред-
логе.

99. лаЗаревац
РАДОВИ НА ТРГУ

Заменик градоначелника Го-
ран Весић и помоћник градона-
челника Александар Марковић, 
са руководством ГО Лазаревац, 
обишли су радове на тргу са 
подземном гаражом испред 
општинске  зграде. Председник 
ГО Лазаревац посетио је три 
месне заједнице и разговарао 
о проблемима житеља. Наста-
вљена је акција поделе ауто-
седишта. Општина је награди-
ла најбоље студенте. Поред 

Хиландарске улице и простора 
око Центра за културу, нову 
расвету добио је и Kаменград. 
Активисти ОО уредили су део 
спортских терена у МЗ Шопић 
и пут у МЗ Пркосава. Чланови 
МО Барзиловица уредили су 
двориште вртића, а чланови 
МО Велики Црљени дечије иг-
ралиште, аутобуско стајалиште 
и околину. Сви активисти раз-
говарали су са грађанима и де-
лили „СНС Информатор“.

102. Палилула

ПУТОВАњЕ ЗА НАЈБОЉЕ ђАКЕ

Народни посланик Ђорђе 
Тодоровић и члан Већа Дејан 
Цветковић обишли су насеље 
Котеж. Активисти ОО разгова-
рали су са суграђанима на више 
локација и делили „СНС Инфор-
матор“ и страначки материјал. 
Чланови Тима за социјалну заш-
титу ОО уручили су лекове бо-
лесном комшији Српку Мијићу 
из Крњаче, а комшији Петру 

Крстићу пакет са намирницама 
и средствима за хигијену, обез-
беђене из личних средстава. 
Асфалтирана је Пакрачка улица 
у Крњачи и започета је рекон-
струкција међублоковског прос-
тора у Гарсија Лорке и Стевана 
Дукића на Карабурми. Ђаци 
генерације 17 основних школа 
отпутовали су на двонедељно 
наградно путовање на Крф.

107. савски веНац
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Општинско ру-

ководство подел-
лило је ђачке торбе 
и школски прибор 
ђацима првацима. У 
сарадњи са Домом 
здравља и Заводом 
за заштиту здравља 
радника Железни-
ца Србије, Општина 
наставља да орга-
низује бесплатне 
превентивне пре-
гледе. Обележена 
је стогодишњица од 
смрти краља Петра 
Првог Карађорђе-
вића. Уклоњени 
су графити у под-
земном пролазу у 
Улици кнеза Мило-
ша. Канцеларија за 
младе обележила је Међународ-
ни дан младих, а покренут је и 
пројекат за младе који желе да 
сазнају више о дигиталним трен-

довима, онлајн комуникацији и 
маркетингу. Потпредседник ОО, 
одборници СО и чланови ОО сва-
ког викенда разговарају са грађа-
нима на штандовима.

103. стари град
СИСТЕМ ПАРКИНГ СЕНЗОРА

Општина и ЈКП „Градска 
чистоћа“ започели су вели-
ку акцију чишћења графита 
са фасада зграда које су под 
заштитом Завода за заштиту 
споменика културе. Почела 
је реконструкција објекта 
Центра за смештај и днев-

ни боравак деце и омладине 
ометене у развоју. Пуштен је 
у рад систем паркинг сензора, 
којим је ЈКП „Паркинг сервис“ 
покрио укупно 1.800 паркинг 
места, а који даје возачима 
податке о слободним паркинг 
местима.

108. обреНовац
БОЉЕ ОСВЕТЉЕњЕ ПУТА ДО ФАБРИКЕ

Екипе ЈКП „Јавно осветљење“ 
унапредиле су инсталације 
јавног осветљења на прилазној 
саобраћајници фабрици „Меи 
Та“. Гради се примарна водовод-
на мрежа у МЗ Грабовац, асфал-
тирају некатегорисани путеви у 
МЗ Звечка и припрема земљиште 
за изградњу тржног центра у 
Обреновцу. Такође, у току је 

реконструкција Шабачког пута. 
реконструисане су улице Мило-
ша Обреновића и Аце Тешића, 
док је у МЗ Бело Поље почела 
изградња канализационе мреже. 
Младе обреновачке фудбалере 
посетио је селектор фудбалске 
репрезентације Србије Драган 
Стојковић Пикси и уручио 31 
комплет спортске опреме.105. Чукарица

ДИРЕКТНА 
КОМУНИКАЦИЈА

Активисти свих МО раз-
говарали су са комшијама, 
уручивали им страначки ма-
теријал и пригодне покло-
не, које су обезбедили из 
личних средстава, а готово 
свакодневно дружили су се 
са суграђанима и на инфо 
пултовима. Отворен је вртић 
„Звездица“, у који је уписано 
120 деце. У Сарићевој улици у 
Сремчици и у Улици Живојина 
Недељковића реконструише 
се водоводна мрежа.

110. соПот
РЕНОВИРАњЕ КЛУБА ЗА 
ПЕНЗИОНЕРЕ

У циљу промоције спорта, еду-
кације младих, афирмације спорт-
ског аматеризма и дружења, орга-
низован је низ турнира у МЗ Мала 
Иванча, Ђуринци, Дрлупа, Парцани, 
Раља и Поповић. Радове на ренови-
рању Клуба за пензионере у Сопоту 
обишли су градска секретарка На-
таша Станисављевић, председник 
Општине Живорад Милосављевић 
и директор Геронтолошког центра 
Београд Срђан Димитријевић.

горан весиЋ и радослав марјановиЋ

весиЋ и чучковиЋ

милоШ видовиЋ на Штанду са граЂанима



Председник србије александар вучиЋ и Председник светске 
Шаховске федерације аркадиј дворкович договорили су да Ће 

у београду бити организован светски Шаховски турнир

свечана Промоција најмлаЂих официра војске србије исПред скуПШтине србије

београд је Посетио рам бергман, Продуцент филма „Knives Out“, који је 
веЋим делом сниман у срПској Престоници

на отварању фабрике комПаније „леони“ у краљеву, у којој Ће бити заПослено 5.000 радника

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


