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Председник Републике Србије 
Александар Вучић учествовао 
је на 77. заседању Генералне 

скупштине Уједињених нација, где се 
обратио на Генералној скупштини, а на 
маргинама остварио велики број била-
тералних сусрета са светским званич-
ницима.

На Генералној дебати светских ли-
дера поручио је да, нажалост, нико 
никог не слуша и не тежи стварним до-
говорима и решавању проблема, већ 
скоро сви воде рачуна само о својим 
интересима, неретко газећи принципе 
међународног права и Повељу УН.

„За то није крив ни генерални се-
кретар УН Антонио Гутереш, ни било 
ко из УН, већ оне силе које не воде 
рачуна ни о чему, осим о задовољењу 
сопствених политичких, економских и, 
нажалост, војних циљева“, поручио је 
и навео пет кључних изазова са којима 
смо суочени. Први - повратак миру и 
очување глобалне стабилности, други 
- очување територијалног интегрите-
та и суверенитета међународно при-
знатих држава чланица организације, 
трећи - енергетска безбедност у ус-
ловима глобалне кризе, четврти - фи-
нансијска сигурност сиромашних и зе-
маља у развоју, и пети - снабдевеност 
храном у условима ратом пресечених 
глобалних линија снабдевања.

„Наша генерална дебата одржава се 
у условима нарушеног светског мира, 
у мери која није виђена још од Другог 
светског рата и од времена оснивања 
УН. Глобални изазови са којима се су-
очавамо прете да из темеља измене 
међународну безбедносну архитекту-
ру и угрозе успостављени међународ-
но правни поредак. Овако сложена 
времена, захтевају пуно мудрости и 
заједништва како бисмо сачували мир, 
као апсолутно најзначајнију тековину 
уткану и у саме основе организације 
УН“, истакао је председник Вучић.

Поручио је да Србија тражи јасан 
одговор на питање: у чему је разлика 
између суверенитета и територијалног 
интегритета Украјине и суверенитета 
и територијалног интегритета Србије, 
који је грубо нарушен?

„Никада ни од кога нисам добио ра-
ционалан одговор на то питање“, рекао 
је председник Вучић и истакао да Ср-
бија подржава територијални интегри-

тет свих држава чланица УН, укљу-
чујући и територијални интегритет 
Украјине, али и да ју је, упркос томе што 
није ногом крочила на туђу територију, 
НАТО 1999. напао као суверену земљу 
и то без одлуке Савета безбедности УН.

„То што је по завршетку оружаног 
сукоба потписан споразум са НАТО, 
чије одредбе су предвиђале усвајање 
резолуције Савета безбедности УН 
1244, а којом је потврђен и гаранто-
ван делимични суверенитет и потпу-
ни територијални интегритет Србије, 

није спречило многе државе Запада да 
признањем једнострано проглашене не-
зависности Kосова изнова погазе тери-
торијални интегритет Србије“, поручио 
је председник Вучић и цитирао вели-
ког Мартина Лутера Kинга: „Неправда 
учињена било где је уједно и претња 
правди свуда“. Рекао је и да се Србија, 
када је реч о територијалном интегри-
тету свих држава чланица УН, као и Ук-
рајине, понашала одговорно и озбиљно.

„Од многих говорника чули смо приче 
о агресији и нарушавању територијалног 
интегритета Украјине, многи кажу да је то 
први сукоб на тлу Европе од Другог свет-
ског рата. Али, истина да је први пут нару-
шен интегритет једне земље у Европи и то, 
Србије, која није извршила напад на било 
коју другу суверену земљу, и то се упорно 
прећуткује“, навео је председник Вучић.

Такође, нагласио је да Србија са мно-
го добре воље трага за компромисом у 
вези са Kосовом и Метохијом, под по-
кровитељством ЕУ, а у оквиру дијалога 
Београда и Приштине, као и то да ће нас-

тавити да се залаже за поштовање наче-
ла неповредивости граница, уважавање 
суверенитета и територијалног интегри-
тета свих чланица УН.

„Упркос оваквом ставу, многи у овој 
сали и данас имају проблем са пошто-
вањем територијалног интегритета Ср-
бије. Питате се зашто? Зато што они по-
седују силу, а ми смо у њиховим очима 
мали и слабашни. Међутим, ипак имамо 
снаге да на овом месту изнесемо исти-
ну“, нагласио је председник Вучић и по-
себно се захвалио државама чланицама 
УН, које у овом тренутку чине неупитну 
већину у Генералној скупштини, које 
подржавају територијални интегритет 
Србије. Истакао је и да додатно охраб-
рује увећање броја земаља које подржа-
вају позиције Србије, у периоду између 
одржавања две седнице. Подсетио је и 
на наводе светских медија да ће Србија 
напасти своје суседе и да је претња по 
регионалну стабилност и истакао да се 
то никада није догодило, већ да је то 
била једна у низу лажи против Србије.

„Србија, упркос многим неистинама 
и фалсификатима, подржава Дејтонски 
мировни споразум. Територијални ин-
тегритет БиХ и интегритет Републике 
Српске унутар БиХ. Народи Балкана 
имају капацитет да наставе суживот у 
будућности као пријатељи и партнери, 
који имају заједничку визију чланства у 
уједињеној Европи. То добро знам, зато 
што смо већ превазишли многе баријере, 
које су између наших народа стајале го-
динама и коштале су нас хиљада живо-
та. Србија и Албанија, на пример, данас 
имају најближе и најпријатељскије одно-
се у вишевековној заједничкој историји“, 
навео је председник Вучић и истакао 
пројекат Отворени Балкан.

Посебно је указао на потребу за со-
лидарношћу која је била неопходна у 
борби против пандемије, а која је у још 
већој мери је потребна данас, када су уг-
рожене основне потребе људи за храном 
и енергентима. Рекао је да Србија своју 
енергетску безбедност посматра као не-
одвојиви део националне сигурности и 
кључни предуслов за наставак економ-
ског развоја. Пред нама је, напоменуо је, 
још један веома важан изазов - изнала-
жење начина да се избегну последице 
које актуелна међународна криза оста-
вља по глобалну сигурност снабдевања 
храном.

„Развој ситуације је изузетно аларман-
тан, а реалност је да смо погођени сви, 
без изузетка. Растућа цена хране и њена 
доступност постале су додатни про-
блем. Задатак свих нас је да пронађемо 
оперативна и ефикасна решења која ни-
кога неће изоставити, да се појединач-
но укључимо у координацију мера како 
бисмо сачували оно највредније - људске 
животе и њихово достојанство“, поручио 
је председник Вучић и закључио:

„Цитирао бих нешто што смо чули 23 
пута до сада - једини стандард који мо-
рамо да следимо је Повеља УН. То смо 
чули од свих. Kада смо дошли до случаја 
Републике Србије, тада смо видели да је 
17 од оних 23 земаља, које су говориле 
о Повељи УН и резолуцијама УН, прекр-
шило међународно јавно право и није се 
придржавало правила које су створиле 
и направиле УН. Надам се да ћемо бити 
у стању да превазиђемо све ове потеш-
коће, и правила и процедуре учинимо 
једнаким за све у свету. Иначе не видим 
излаз на крају тунела“.

СУСРЕТИ 
СА СВЕТСКИм 
ЗВАНИЧНИЦИмА

Током Генералне скупштине УН, 
председник Александар Вучић 
састао се са генералним секретаром 
УН Антониом Гутерешом, затим са 
конгресменима Клаудијом Тени и 
Ериком Сволвелом, као и са предсе-
дницом Америчко-израелског одбо-
ра за јавне послове Бетси Корн.

Разговарао је са председницима 
Кипра - Никосом Анастасијадесом, 
Гватемале - Алехандром Едуардом 
Ђаматеи Фалјом, Габона - Али Бонго 
Ондимбом и Ирана - Иран Ебрахи-
мом Раисијем, као и са председни-
цима влада Северне Македоније 
- Дмитром Ковачевским, Шпаније 
- Педром Санчезом, Норвешке - 
Јонасом Гаром Стореом, Албаније - 
Едијем Рамом, Црне Горе - Дританом 
Абазовићем, канцеларом Аустрије 
- Карлом Нехамером, министром 
спољних послова Малдива - Абду-
лом Шахидом, министром спољних 
послова Кине при УН Вангом Јием...

Састао се и са специјалним пред-
ставником ЕУ за дијалог Београда и 
Приштине Мирославом Лајчаком и био 
је на неформалном ручку за лидере За-
падног Балкана, који је приредио ви-
соки представник ЕУ за спољну поли-
тику Жозеп Борељ. Такође, гостовао 
је на америчкој ТВ мрежи Њузмакс, 
заједно са некадашњим специјалним 
изаслаником САД за дијалог Београда 
и Приштине Ричардом Гренелом, где 
је говорио о глобалној политичкој 
ситуацији и позицији Србије.

ИСТОРИЈСКИ ГОВОР ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА У УЈЕДИЊЕНИм НАЦИЈАмА

КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗмЕђУ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА 
УКРАЈИНЕ И СРБИЈЕ, КОЈИ ЈЕ НАРУШЕН 1999?
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Председник Србије 
Александар Вучић, 
председник Владе 

Албаније Еди Рама и пред-
седник Владе  Северне Маке-
доније Димитар Ковачевски 
председавали су Самиту у 
оквиру иницијативе Отворе-
ни Балкан, који је одржан у 
Палати „Србија“ у Београду. 
Овом важном регионалном 
догађају присуствовали су и 
председник Владе Црне Горе 
Дритан Абазовић, председа-
вајући Већа министара БиХ 
Зоран Тегелтија, министар 
спољних послова Мађарске 
Петер Сијарто и министар 
спољних послова Турске 
Мевлут Чавушоглу.

„Поносан сам на то што 
је иницијатива Отворени 
Балкан донела наду у наш 
простор, који је увек био оп-
терећен трвењима, сукоби-
ма, а у најбољим временима 
размимоилажењима“, рекао 

је председник Александар 
Вучић, уз поруку да је дошло 
време за сарадњу.

„Као што је Дритан Абазо-
вић рекао, све смо то проба-

ли, само још нисмо покушали 
да сарађујемо и урадимо све 
да обезбедимо бољи живот 
грађанима. Мислим да је 
дошло добро време за то“, 

истакао је председник Ву-
чић и навео да се, у односу 
на прошлу годину у истом 
периоду, само између Се-
верне Македоније и Србије 

ДОШЛО ЈЕ ВРЕмЕ ДА САРАђУЈЕмО
повећао број камиона за 
1.033, те сада, уместо 7.000 
имамо 8.000 камиона који 
саобраћају између наше две 
земље. Повећана је трговин-
ска размена са свим земљама 
иницијативе за 12,5, односно 
29 одсто, у зависности са 
којом земљом из угла гле-
дања Србије“, рекао је пред-
седник Вучић.

Нагласио је да нас чека 
тешка зима, те да је важно 
што су формиране кризне 
групе за сарадњу међу чла-
ницама Отвореног Балкана. 
Пренео је да су одређени па-
пири из ЕУ процурели, који 
показују да ће гледати да 
помогну земљама чланица-
ма које буду морале да уво-
зе енергенте, и најавио да 
ће Западни Балкан у целини 
тражити подршку, односно 
накнаду за куповину елек-
тричне енергије - да будемо 
део јединственог система ЕУ.

Председник Вучић објас-
нио је да је веома важно да 
се, ако било која одлука буде 

донета о забрани извоза 
пољопривредних производа, 
то никада неће односити на 
било коју земљу Отвореног 
Балкана.

„Шта год и било шта да 
урадимо због несташица у 
свету, све ће наше бити дос-
тупно Северној Македонији 
и Албанији и обрнуто“, иста-
као је председник Вучић.

Премијер Албаније Еди 
Рама изјавио је би земље От-
вореног Балкана требало да 
затраже од ЕУ додатну фи-
нансијску подршку за буџете 
због енергетске кризе и пред-
стојеће зиме, и најавио да ће 
бити формирана заједничка 
Агенција за страна улагања 
Отвореног Балкана Србије, 
Албаније и Северне Маке-
доније. Рекао је да земље 
ЕУ имају сопствене буџете и 
заједнички, док земље От-
вореног Балкана имају само 
своје националне буџете и 
да сматра да би требало да 
се лидери Србије, Албаније 
и Северне Македоније обра-

те писаним путем Бриселу и 
затраже додатну финансијску 
подршку за буџете.

„Отворени Балкан је наш 
избор да гледамо напред, 
зближавамо људе, омогући-
мо им да се боље разумеју и 
да имају више могућности“, 
поручио је премијер Рама.

Премијер Северне Маке-
доније Димитар Ковачевски 
изјавио је да су потенцијали 
за повезаност региона, јед-
на од тема која је посебно 
занимала учеснике Самита, 
наводећи да је закључено да 
би требало јачати сарадњу и 
могућности за развој.

„Боље је да преживимо 
заједно него подељени и то 
је управо суштина Отворе-
ног Балкана - повезаност, со-
лидарност и добросуседски 
односи у циљу побољшања 
стандарда живота грађана“, 
нагласио је Ковачевски.

„Нисмо најбољи у свему, 
али нисмо ни најгори, а ако 
радимо заједно можемо да 
будемо мотор развоја у Ев-

ропи. Ми, на Балкану, себе 
потцењујемо и кажемо да 
смо нижа раса и нижа бића и 
неко ко је успешан само ако 
служи некоме другом, а има-
мо огроман потенцијал када 
смо заједно“, указао је пред-
седник Вучић.

Он се захвалио и представ-
нику ЕУ Емануелу Жиофреу 
што је присуствовао Самиту. 
Такође, захвалио се и црно-
горском премијеру Дритану 
Абазовићу на томе што је до-
шао и што је имао храбрости 
да донесе тешке одлуке, до-
дајући да Абазовић за 100 
дана његове Владе у Под-
горици може да каже више 
него његови претходници за 
деценије.

„Велико хвала Дритану 
Абазовићу, то је моја обаве-
за као председника Србије, 
због чињеница, иако му то 
неће помоћи у Црној Гори, 
већ напротив. Хвала му на 
храбрости да донесе неке 
тешке одлуке“, поручио је 
председник Вучић.

БЕОГРАД

Учесници самита У БеоградУ: Зоран тегелтија, еди рама, александар ВУчић, дмитар коВачеВски и дритан аБаЗоВић
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Председник Србије 
Александар Вучић бо-
равио је у званичној 

посети Абу Дабију, на позив 
свог дугогодишњег личног 

пријатеља, председника УАЕ, 
шеика Мохамеда бин Заједа 
Ал Нахјана, који га је доче-
као речима: „Добро дошао у 
своју другу отаџбину“. Дочек 

је приређен у Палати народа, 
уз 21 испаљен плотун и хим-
не две земље. Председник 
Вучић изразио је захвалност 
шеику Бин Заједу на вели-

чанственом пријему и прија-
тељству које показује према 
Србији, називајући га драгим 
пријатељем.

„Хвала на свему што смо 
урадили заједно. Радујем се 
Вашем доласку у Београд, да 
видите како напредују наши 
пројекти и сигуран сам да мо-
жемо још више да урадимо у 
интересу наших земаља“, по-
ручио је председник Србије.

Указао је и на то да имамо 
важне заједничке пројекте 
са УАЕ, као што је Београд 
на води, за који је казао да 
је најважнији градитељски 
подухват од Беча до Истанб-
ула, те додао да је шеик Му-
хамед један од малобројних 
људи у свету који поштују 
самосталност, слободољуби-
вост и самосталност у одлу-
чивању.

„Када год је тешко, можемо 
да се ослонимо на Емирате. 
И током короне помагали су 
и слали авионе подршке. И 
2014. године, када је стање 
наших јавних финансија било 
тешко, када смо кренули са 
мерама фискалне консоли-
дације и када је требало да 
добијемо јефтин новац, помо-
гли су шеик Мухамед и УАЕ“, 
поручио је председник Вучић.

Приликом посете, потпи-
сан је важан споразум којим 
добијамо милијарду долара 

На скупу лидера Западног 
Балкана, у оквиру про-

цеса Брдо-Бриони, који је 
одржан на Брду код Крања, а 
чији је домаћин био председ-
ник Словеније Борут Пахор, 
усвојен је заједнички закљу-
чак чија је главна порука да 
се реафирмише подршка 
убрзању европског пута За-
падног Балкана. Председник 
Србије Александар Вучић, 
који је учествовао на скупу, 
рекао је новинарима после 
седнице да је усвојен доку-

мент од шест тачака.
„Основна тачка је реафир-

мација убрзаног европског 
пута целог региона. Такође, 
једна је тачка подршка визној 
либерализацији за све у ре-
гиону, те и подршка давању 
кандидатског статуса БиХ. 
Важна тачка је и да се упути 
молба за неку врсту подрш-
ке ЕУ због тешке енергетске 
ситуације у којој се нашао и 
Западни Балкан“, истакао је 
председник Вучић.

Према његовим речима, 

учесници су показали много 
разлика, дијаметралних ста-
вова, али је разговор текао 
цивилизовано и рационално. 
Навео је и да је ЕУ сада нај-
мање популарна код грађана 
Србије, али да наша земља 
неће одустати од ЕУ пута. 
На питање новинара хоће 
ли доћи идуће године на тај 
скуп, одговорио је да увек 
када га неко позове.

„Кад ме ко позове, спре-
ман сам да разговарам. Лепо 
и пристојно смо разговара-

ли, а суштина расправе била 
је како видимо Европу и шта 
можемо да очекујемо од ње. 
Ту су различита очекивања у 
региону. Долазим из земље 
која је на европском путу и 
неће да одустане од њега, 
али у којој је ЕУ најмање по-
пуларна. Када би данас био 
референдум о уласку Србије 
у ЕУ, грађани Србије би рекли 
- не. Надам се да ћемо успети 
то да променимо у месецима 
и годинама пред нама“, навео 
је председник Србије.

САмИТ ПРОЦЕСА БРДО-БРИОНИ

НЕ ОДУСТАЈЕмО ОД ЕВРОПСКОГ ПУТА

Рекао је да је такво распо-
ложење према ЕУ код грађа-
на Србије из много разлога, а 
да је један од њих свакако то 
што су данас свима у ЕУ пуна 
уста територијалног ин-
тегритета Украјине, иако су 
га у случају Србије погазили 
као маљем. Такође, нагласио 
је да се труди да грађанима 

на разуман начин објасни 
шта се дешава, али да је да-
нас у Србији јасна и недвос-
мислена већина грађана про-
тив уласка Србије у ЕУ.

„Било је разлика по мно-
гим питањима, другачији је 
наш приступ односима са 
Приштином, него других. Го-
тово сви овде, не рачунајући 

БиХ, због српског става у 
БиХ, признали су независно 
Косово. Ми нисмо и нећемо. 
Било је разлика и о питању 
БиХ, и става председника 
Хрватске Зорана Милано-
вића око конститутивности, 
који је Србија подржала јер 
је у складу са Дејтонским 
споразумом. Било је циви-

лизовано, нормално, никак-
вих тензија није било, нити 
непристојних речи“, рекао је 
председник Вучић.

Поручио је да су лидери 
региона ове године више 
желели да чују једни друге 
и да је била боља атмосфе-
ра него прошле године, иако 
је сада тежа ситуација, а то  
вероватно и натера људе да 
буду одговорнији и да раз-
говарају. Председник Вучић 
рекао је и да је захвалан хр-
ватском председнику Зора-
ну Милановићу што је подр-
жао Србију на европском 
путу, те и то да са њим, овом 
приликом, није разговарао о 
оптужницама за ратне зло-
чине.

ПОмОЋ СРБИЈИ ОД мИЛИЈАРДУ ДОЛАРА

по дупло мањој камати од оне 
по којој се задужују западне 
земље. Председник Вучић 
објаснио је да нам у јануару 
доспевају обавезе старих кре-
дита које морамо да враћамо, 
а да не би трошили новац 
који имамо сада, а морамо да 
купујемо скупу енергију на 
тржишту, овим новцем обез-
беђујемо пуну ликвидност уз 
солвентност коју имамо.

„Да излазимо на финансиј-
ско тржиште, коштало би нас 
најмање 2,5 пута више. Овај 
споразум је значајан поклон 

и огромна подршка Србији. 
То су ствари које пријатељи-
ма не заборављате“, подву-
као је он.

Истакао је и да Србија 
и Емирати повезују своје 
правне системе, што гово-
ри о дубљем стратешком 
партнерству. Навео је да су 
у делегацији били и људи из 
војне индустрије, јер су Еми-
рати заинтересовани за наше 
производе. Рекао је да и у 
здравству и другим области-
ма тесно сарађујемо, као и то 
да је потписано девет спора-

зума између две државе.
Такође, пренео је да је 

српска делегација провела 
15 сати у Емиратима, а да 
је четири сата разговарао 
са најважнијим човеком не 
само ове земље, већ и шире. 
Подсетио је и да је шеик Му-
хамед бин Зајед пријатељ 
председника Француске Ема-
нуела Макрона, као и да му 
ускоро у посету долази не-
мачки канцелар Олаф Шолц. 
Србији, како је рекао, значи 
сваки глас подршке, а посеб-
но када долази од УАЕ и чо-
века попут шеика Бин Заједа.

Председник Вучић пренео 
је да је једна од тема раз-
говора била и енергетска 
криза, а затим и криза хране 
која следи. Додао је и да су 
разговарали и о додатним 
улагањима УАЕ у Србији, уз 
примедбу да су Емирати у 
својој земљи успели сва јав-
на предузећа да подигну и 
да их „избаце“ на берзу, да 
зарађују новац.

„Од њих можемо да 
стекнемо искуства, да види-
мо шта можемо да научимо. 
Са Норвежанима радимо на 
мастер плану за нашу енер-
гетику, и све што радимо, ра-
димо стратешки, дубински, 
за будућност, а не за прежи-
вљавање једне зиме“, пору-
чио је председник Србије.

КАмАТА 
ОД СВЕГА 
ТРИ ОДСТО

Министар финансија 
Синиша Мали изјавио је 
да је Србија са УАЕ пот-
писала споразум о кре-
диту од милијарду до-
лара по каматној стопи 
од само три одсто, што 
је, важна вест за грађане 
Србије, јер тако снажимо 
јавне финансије.

„Каматна стопа од 
само три одсто је у овом 
тренутку незамислива. 
Каматне стопе су на тр-
жишту седам, 7,5 одсто. 
Само на камати штеди-
мо 40, 45 милиона дола-
ра, а тако снажимо јавне 
финансије и добијамо 
новац да вратимо старе 
кредите. Ово нам даје 
могућност да реагујемо 
код набавке гаса и дру-
гих енергената и да са 
што мање негативних 
последица пребродимо 
кризу“, истакао је Мали 
и додао да се земље чла-
нице ЕУ, попут Мађарс-
ке и Румуније, задужују 
по каматама од шест 
одсто.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ 
У УЈЕДИЊЕНИм АРАПСКИм 

ЕмИРАТИмА

сУсрет пријатеља: александар ВУчић и мохамед Бин Зајед

председник ВУчић са домаћинима и Учесницима самита на БрдУ код крања
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Председници Србије и 
Турске, Александар 
Вучић и Реџеп Тајип 

Ердоган, састали су се у Па-
лати „Србија“ где су, како 
су касније пренели јавности, 
имали одличан, пријатељски 
и отворен разговор.

Председнику Ердогану ово 
је трећа посета Србији, после 
веома успешних посета 2017. 
и 2019. године.

„Успели смо да односе из-
међу Турске и Србије поди-
гнемо на највиши ниво, као 
и нашу економску размену. 
Верујем да смо на добром 
путу да постигнемо оно што 
сте поставили као циљ, да 
она достигне пет милијарди 
евра“, рекао је председник 
Вучић у заједничком об-
раћању новинарима, након 
састанка са турским колегом.

Навео је да ће ускоро грађа-
ни Србије моћи да користе 
пут Нови Пазар - Тутин, дуг 
22 километра, који је од „пута 
смрти“ постао једна модерна 
саобраћајница. Истакао је и 
да је видео и мост на Рачи, 
који граде турске компаније, 
и да очекује да се ускоро за-
врши деоница дуга 19 кило-
метара. Такође, навео је да 

Србија жели да купи турске 
беспилотне летелице „барјак-
тар“, за које многи у свету че-
кају „у реду за набавку“, те да 
ће бити и заједничке обуке 
пилота. Открио је и да је на 
састанку било речи о санк-
цијама Русији,  енергетици и 
предстојећој зими.

„Замолио сам председни-
ка Ердогана да нам помогне. 
Добили смо сагласност, за-
вршили све са Бугарима, али 
молба не може без Турске, и 
замолио сам да нам омогуће 
њихов простор, да нам по-
могну за пренос азербејџан-
ске струје. Ова зима ће за 
све нас бити веома хладна, а 

мислим и да ће следећа бити 
поларна за целу Европу, јер 
ми се чини да нико не жели 
решење. Плашим се да сви 
ишчекују пораз друге стране, 
а не решење. Ни јесен неће 
бити лака, зима ће бити још 
тежа“,  истакао је председ-
ник Вучић.

Председник Реџеп Тајип 
Ердоган рекао је да су раз-
говори били добри, да су од-
носи две земље на одличном 
нивоу, те нагласио да ће Ср-
бија бити шеста земља у којој 
ће путовање бити могуће 
само уз личну карту.

„Наши односи са Србијом, 
који су на одличном нивоу, 

даље се развијају сваког 
дана и протокол који је уп-
раво потписан у вези са пу-
товањима и коришћењем 
само личних карата даље ће 
унапредити наше односе до 
новог нивоа. Ове године из 
Србије у нашу земљу дошло 
је 300.000 туриста“, истакао 
је председник Ердоган.

У присуству председника 
Србије и Турске потписано је 
и неколико споразума и про-
токола: о узајамном укидању 
виза, заштити улагања, ино-
вација у напредним техноло-
гијама, сузбијању шумских 
пожара, разумевању када је 
реч о медијима и комуника-
цијама, сарадњи у области 
електронске управе, као и 
о сарадњи у области јавних 
сервиса. Такође, Турска је от-
ворено стала иза пројекта От-
ворени Балкан, што је више 
пута наглашено. Иначе, обим 
трговинске размене Србије и 
Турске достигао је близу две 
милијарде долара годишње. 
У нашој земљи послује око 
1.300 предузећа са турским 
капиталом, у текстилном, ау-
томобилском, грађевинском, 
машинском банкарском и ту-
ристичком сектору.

Трговинска размена Слове-
није и Србије ове године 

прећи ће две милијарде евра, 
што је велики успех и говори 
о пријатељству и међусоб-
ном поверењу две државе, 
рекао је председник Србије 
Александар Вучић, после 
разговора са председником 
Словеније Борутом Пахором, 
који је посетио Београд.

Председник Вучић рекао је 
да је увек задовољство при-
мити председника Пахора у 
госте, за којег је рекао да је 
искрено ангажован у реша-
вању бројних регионалних 
питања и на одговоран и 
озбиљан начин им прилази. 
Пренео је да је Пахор у Бе-
оград дошао уочи Самита 
иницијативе Брдо-Бриони и 
нагласио да су разговарали о 
томе како да се, ако постоји 
могућност, на том скупу ус-
воји заједнички документ.

Председник Вучић подсе-
тио је да различито гледају 
на статусно питање Косова, 
али је најважније што увек 
гледају како да додатно 
подстакну европску перс-
пективу, сачувају и осигурају 
трајни мир, што је највиши и 
најважнији интерес Србије и 
Словеније.

„Покушавамо да избег-
немо стварање „савршене 
олује“, која би направила 
проблеме свима. Зато смо 
разговарали о дијалогу Бе-
ограда и Приштине, ситу-
ацији у другим деловима 

нашег региона, свеукупној 
атмосфери, као и како која 
земља дочекује предстојећу 
зиму, каква је енергетска си-
туација, како можемо једни 
другима да помогнемо“, ре-
као је председник Вучић.

Пренео је да је замолио 
словеначког колегу, уколи-
ко буде у могућности и ако 
буде на дневном реду ЕУ та 
тема, да и Западни Балкан 
буде део подршке у новцу за 
увезену струју или један део 
потрошене енергије. 

„Србија има обавезу да се 
прикључи европској спољној 
политици непосредно пред 
чланство у ЕУ, а да Србију 
још нико није обавестио да је 
пред чланством нити види да 
планирају да нас обавесте“, 
рекао је председник Вучић 
одговарајући на питање но-
винара словеначке телеви-
зије о томе да ли ће Србија 
увести санкције Русији, и 
додао:

„Како да објасним грађа-
нима да уводимо санкције 
против Русије која није 
прекршила територијални 
интегритет Србије, а не про-
тив Словеније која је то учи-
нила?“.

„Захвалан сам Пахору који 
покушава да разуме позицију 
Србије. И сит сам свих из Ев-
ропе и света ко ће где да ми 
лупа шамаре. Водићу Србију 
у складу са њеним интереси-
ма“, закључио је председник 
Вучић.

Односи Србије и Мађарс-
ке су на највишем мо-

гућем нивоу у савременој по-
литичкој историји, сарадња 
је напредовала у свим обла-
стима, политици, економији, 
трговини“, поручио је пред-
седник Србије Александар 
Вучић, на заједничкој прес 
конференцији са председни-
цом Мађарске Каталин Но-
вак, која је била гошћа Бео-
града.

Према његовим речима, 
за првих седам месеци трго-
винска размена између две 
земље била је 2,2 милијарде 
евра, а највећу стопу раста 
у трговини бележимо уп-
раво са Мађарском. Навео 
је да је Мађарска четврти 
трговински партнер, који 
ће вероватно брзо доћи на 
треће место, после Немачке 
и Кине. Нагласио је да две 
земље имају много разуме-
вања једна према другој и у 
политичком смислу.

Навео је да је са мађарском 
колегиницом разговарао и о 
енергетици, поново захва-
ливши мађарским партнери-
ма што су омогућили да ко-
ристимо њихова складишта, 
по повољним условима, и 
што ћемо моћи да црпимо гас 
из Мађарске. Подсетио је да 
се ради и на инфраструктур-
ном повезивању, брзом пру-
гом Београд-Будимпешта, 
изразивши уверење да ће до 
2025. године, упркос свему, 
тај пројекат бити завршен, да 

за два сата и 40 минута сти-
жемо до центра Будимпеште.

Председница Мађарске 
Каталин Новак захвалила се 
председнику Вучићу на све-
укупним добрим односима и 
посебно на сарадњи када су 
мигранти у питању.

„Европској унији је потреб-
на Србија, не само обрнуто. 
Зато ћемо подржати доно-
шење одлука о што скоријем 
прикључењу Србије ЕУ, као 
и осталих земаља Западног 
Балкана“, рекла је Новако-
ва и истакла да разуме што 
Србија није увела санкције 
Русији, да је право суверене 
земље да одлучи.

„То што данас живимо у 
миру и што Мађари у Ср-
бији могу да живе мирно, 
као и Срби у Мађарској, као 
и то што се руководиоци две 
земље слажу и сарађују, то 
није нешто што се подразу-
мева. Желим да се захвалим 
председнику Вучићу што се 
залаже за то. Разговарали 
смо и о потешкоћама које 
предстоје и региону и целом 
свету. Поменула бих рат у 
Украјини, санкције, енергет-
ску кризу која је последица 
санкција. Рат ће се, по про-
ценама, одужити и зато увек 
наглашавамо значај мира“, 
рекла је она и указала и на 
демографске проблеме, а 
председник Вучић истакаo 
je да нам не вреде сви путе-
ви које радимо, ако немамо 
деце.

ТРГОВИНСКА РАЗмЕНА СА 
СЛОВЕНИЈОм ПРЕЛАЗИ 

2 мИЛИЈАРДЕ €

СНАжАН ЗАмАХ 
ОДНОСА ИЗмЕђУ 

СРБИЈЕ И мАђАРСКЕ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

председник александар ВУчић и председник реџеп тајип ердоган

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ТУРСКЕ

УСКОРО У ТУРСКУ САмО 
УЗ ЛИЧНУ КАРТУ

Циљ нам је 
економска 
размена од 
5 милијарди €

Купујемо турске 
беспилотне 
летелице 
„барјактар”

пахор и ВУчић ноВак и ВУчић

председник ердoган У Београд је допУтоВао са сУпрУгом емином
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ИНТЕРВЈУ

За дан када је посети-
ла Косово и Метохију, 
председница Владе 

Републике Србије Ана Брна-
бић, за „СНС Информатор“ 
каже да јој је тај понедељак 
био један од најлепших дана 
откада је почела да се бави 
политиком. Открива да се у 
централну Србију вратила 
препуна утисака и емоција, 
због топлог дочека нашег на-
рода у свакој општини коју је 
обишла.

- Препознала сам у њима 
одлучност, истрајност и хра-
брост да наставе борбу 
за опстанак српског на-
рода на Косову и Мето-
хији, и на томе сам им 
бескрајно захвална. Сви 
пројекти на којима смо 
годинама радили, дис-
кутовали о њима на сед-
ницама Владе, добили су 
у мојим очима још већи 
значај када сам их лич-
но видела и уверила се 
колико то значи нашим 
суграђанима на Косову 
и Метохији. Имају моје 
обећање да ће Влада Ср-
бије наставити да се брине 
о њима и да улаже још више 
средстава, упркос свим кри-
зама, и да их никада, али баш 
никада, неће оставити на це-
дилу.

Колико нашим људима 
тамо значи посета пре-
мијера Србије?
- Присуство Владе Србије 

на Космету и присуство по-
литике председника Алек-
сандра Вучића за наш народ 
има вишеструки значај. Не 
мислим да сам ту ја толико 
битна, колико је битно да 
се људи и на овај начин, по-
сетом председника Владе, 
увере да је њихова Србија уз 
њих. Ово је била моја прва 
посета Косову и Метохији 
од када се бавим полити-
ком, јер сам имала и забра-
ну уласка на КиМ, али то ме 
није спречавало да се борим 
за Србе и њихове интересе. 

Као што ме и убудуће ништа 
неће спречити да наставим 
да то чиним. Сигурно да им 
је било значајно да ми, у не-
посредном разговору, пре-
несу све проблеме са којима 
се сусрећу и покажу шта су 
приоритетни задаци за Вла-
ду како би им додатно олак-
шала свакодневицу. И тиме 
сам већ у уторак почела да 
се бавим са својим тимом. 
То сам у понедељак била ја, 
као премијерка, сутра може 
бити неко други, битно је да 
они знају да Влада Србије и 

председник Вучић сваки дан 
брину о њима и раде искљу-
чиво у њиховом интересу.

Колико је политика 
председника Алексан-
дра Вучића сачувала наш 
народ на Ким и шта др-
жава још може да уради 
за њих?
- Мислим да је поли-

тика Александра Вучића 
својеврсна прекретница за 
Србе на Косову и Метохији. 
То знају и Срби са КиМ, и 
ми у Централној Србији, и 
свако ко је иоле објективан 
и реалан то ће признати. Од 
када је председник Вучић на 
власти, у Косово и Метохију 
је уложено више него свих 
претходних година укупно. 
Лично сам видела и мулти-
функционални центар у Мит-
ровици, библиотеку, Рајску 
бању... То су све пројекти и 
ствари који, на првом месту, 

СРБИЈА ЋЕ СЕ СА КРИЗОм ИЗБОРИТИ 
УСПЕШНИЈЕ НЕГО БОГАТИЈЕ ЗЕмљЕ

дају младима разлог и шансу 
да остану на својим огњиш-
тима. То је кључ - оставити се 
популистичких и запаљивих 
реторика и прећи на дела, 
како би народ видео и осетио 
да сте уз њих, а не само чуо то 
кроз изјаве политичара. По-
носна сам на јединство Срба 
са Косова и Метохије које сам 
имала прилике да видим. То је 

заслуга Александра Вучића и 
то је нешто што нама даје сна-
гу и много бољу преговарачку 
позицију. Наставићемо да се 
бавимо конкретним пројек-
тима који ће Србима пружати 
разлог за останак.

Председник Вучић изнео 
је податак да је током пр-
вих шест месеци ове годи-

не рођена 521 беба више 
него у истом периоду 
прошле године. Шта то го-
вори о Србији?
- То говори о томе да грађа-

ни сада имају јаснију перспек-
тиву развоја своје земље. Го-
вори да имају већу сигурност, 
поверење у своју државу, да 
виде просперитет и да се лак-
ше одлучују на проширење 
породице, јер немају страх 
од тога да свом детету неће 
пружити светлу будућност. 

Имамо још много тога да ура-
димо на питању демографске 
политике, али су подаци по-
пут ових охрабрујући. И све 
се то десило управо од када 
је Александар Вучић преу-
зео одговорност, спровео 
непопуларне мере фискалне 
консолидације и преокренуо 
ситуацију у корист Србије. 
Незапосленост младих, усло-
ви школовања, породилишта, 
болнице, вртићи, финансијска 
помоћ мајкама, па чак и сам 
процес пријављивања рођења 
детета, еБеба - све је боље 
и лакше него што је некада 
било. Настављамо да се бори-
мо за раст животног стандар-
да грађана, нове инвестиције 
и нова радна места, јер ће то 
довести и до повећања ната-
литета.

Који ће бити приоритети 
нове Владе, коју ћете још 
једном предводити?
- Почела сам да радим на 

експозеу, мом трећем по реду, 

и ово ће сигурно бити експозе 
који ћу најлакше да напишем, 
с обзиром на то да су приори-
тети нове Владе никада јас-
нији - мир и стабилност, борба 
за интересе Срба на Косову и 
Метохији, енергетика и тешка 
зима пред нама. Наравно, екс-
позе ће бити свеобухватан, али 
у свету владају такве геополи-
тичке околности да је мини-
мум одговорности бринути, у 
првом реду, о овим стварима. 
Раст плата и пензија свакако 

остаје приоритет, и увере-
на сам да ћемо, упркос све-
му, успети да обезбедимо 
њихов континуирани раст. 
Наставак евроинтеграција, 
модерно и свима доступно 

здравство, јак образовни 
систем, уз науку и инова-
ције које то прате, заш-
тита животне средине... 
Све су то ствари које ће 
бити у фокусу.

Како теку припреме за 
предстојећу зиму? Шта 
грађани Србије могу да 

очекују?
- Припреме за зиму су у 

буквалном смислу те речи 
свакодневне. Тим председни-
ка Вучића и мој тим на днев-
ном нивоу имају састанке и 
боримо се свим расположи-
вим снагама како би грађани 
у што мањој мери осетили по-
следице светске енергетске 
кризе. Захваљујући одговор-
ном вођењу финансија у пре-
тходном периоду, у ситуацији 
смо да се за то и боримо. 
Грађани могу да очекују да ће 
држава урадити све што је у 
нашој моћи, као што је пред-
седник најавио, биће стиму-
лативних мера за грађане који 
уштеде електричну енергију. 
Уверени смо да ће се Србија 
са овом кризом изборити ус-
пешније него многе богатије 
и развијеније земље света. Ја 
верујем у то, верујем да ћемо 
заједно са свим грађанима 
Србије, уз одговорно пона-
шање и наш даноноћни рад, 
то и успети.

»
Тим председника Вучића 
и мој тим свакодневно се 
боре да грађани што мање 
осете последице светске 
енергетске кризе

»
Поносна сам на јединство 
Срба са КиМ, које је 
заслуга Александра 
Вучића, и које нам даје 
снагу и много бољу 
преговарачку позицију

ПОСЕТА КОСОВУ И мЕТОХИЈИ

мИР ЈЕ ПРЕДУСЛОВ 
ЗА БОљИ жИВОТ

АНА БРНАБИЋ, 
председница Владе Србије 

и потпредседница 
Главног одбора СНС

„Огромно ми је задо-
вољство и велика част што 
сам на Космету. Желим одав-
де, са КиМ, да пошаљем јасну 
поруку, поруку мира стабил-
ности и толеранције и пору-
ку председника Србије Алек-
сандра Вучића да ћемо увек 
бити уз наш народ на КиМ, 
рекла је председница Владе 
Србије Ана Брнабић, прили-
ком своје прве посете јужној 
српској покрајини.

Поручила је грађанима у 
Косовској Митровици, који 
су се окупили у великом 
броју како би је поздравили, 
носећи заставе Србије и по-
руке подршке „Срби са КиМ 
увек уз своју државу“, „Наша 
премијерка Ана Брнабић“, 
„Ваша посета за нас је велика 
част“, да увек могу да се ос-
лоне на своју Србију, и објас-
нила да јој се испунио сан да 
посети Космет.

„Моја порука је мир, 
стабилност, толеранција, 
безбедност, да улажемо у 
здравство и образовање, а 
за све то је потребан мир. 
Нећемо дозволити погром и 
нове „Олује“. Имамо лиде-
ра Александра Вучића, који 
се изборио за српске личне 
карте. Тако ћемо се избори-
ти и за таблице, за Заједницу 

српских општина и нећемо 
одустати“, рекла је Брнабић 
и захвалила се Србима што 
остају на КиМ.

На питање новинара ал-
банских медија како се 
осећала када је прешла „гра-
ницу“, одговорила је:

„Најискреније да вам ка-
жем, осећала сам се као свој 
на своме“, а њен одговор 
поздрављен је громогласним 
аплаузом. Упитана да проко-
ментарише и изјаву Куртија 
да је доказ демократије то 
што је премијека Србије на 
КиМ ушла са личном картом 
издатом у Србији, рекла је:

„Било би ми драго да ви-
дим ту демократију и демо-
кратски поредак. Не могу да 
кажем да то видим када је у 
овој години ускаћено право 
гласа Србима на КиМ, које 
је основно, базично људско 
и демократско право. Друга 
важна ствар, која је такође 
очигледна, јесте непошто-
вање међународних спора-
зума. Приштина не поштује 
Бриселски споразум и није 
га имплементирала, није ус-
поставила Заједницу српских 
општина, нити је омогућила 
да то Срби ураде, а прошло 
је девет година“, поручила је 
српска премијерка.
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Председник Александар 
Вучић угостио је пред-

ставника ЕУ за дијалог Бе-
ограда и Приштине Мирос-
лава Лајчака и саветнике за 
спољну и безбедносну поли-
тику Француске и Немачке, 
Емануела Бона и Јенса Плет-
нера, а након састанка от-
крио је да је добио предлог 

нове арматуре преговора у 
Бриселу у вези са КиМ.

„Представници најмоћ-
нијих земаља, а истакли су 
да за то имају подршку САД 
и Турске, сматрају, под је-
дан, да када постоји рат у 
Европи, нису потребни нови 
сукоби и да је важно доћи до 
што бржег решења. Под два, 

у складу с тим потенцијал-
ним договором, избегли би 
могућност или било би им 
много лакше да пруже одго-
вор председнику Владимиру 
Путину по питању правног 
преседана и давања Косову 
независности. Под три, Пу-
тин је подигао завесу и сада 
остаје на свима да се изјасне 

са које стране желе да оста-
ну. Дакле, постали смо још 
једном колатерална штета 
сукоба великих“, поручио је 
председник Вучић и додао:

„Указао сам, а нису били 
некоректни, већ мислим да 
и они разумеју, иако нисам 
схватио неке нападе у до-
маћим медијима, на подизање 

Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је По-

себној седници Народне 
скупштине Републике Ср-
бије у тринаестом сазиву, на 
којој је представио извештај 
о преговарачком процесу са 
привременим институцијама 
самоуправе у Приштини.

На седници је истакао да 
одговорна и реална полити-
ка не може да почива на ми-
товима и фантазмагоријама, 
те да на Косову и Метохији 
треба да пронађемо живот - 
живот за Србе и ништа мање 
за Албанце, а када је нешто 
за нацију болно, онда томе 
мора да се приступа одго-
ворно, удруживањем свих 
друштвених снага. Кључно 
је, како је истакао, дефини-
сање заједничког циља, што 
ће нас обавезивати и под-
стаћи да макар по једном пи-
тању превазиђемо разлике.

Председник Вучић рекао 
је да митове морамо да при-
лагодимо разумевајући њи-
хов значај у стварању духа 
српског народа, да без њих 
не бисмо опстајали до дана-
шњег дана, али и да морамо 
и да избегнемо суноврат и 
опасности које неретко у 
прошлости нисмо избегли, 
да размишљамо како да раз-
вијамо сателите и вештачку 
интелигенцију.

„Све друго води ка још јед-
ном повлачењу, губитку и 
новој дози пустих снова, које 

нико неће моћи да оствари. У 
политици је важно да људи-
ма понудимо што је реално 
и могуће. Од додворавања 
народу, лепих речи много 
је важније да урадимо што 
можемо. А простор на којем 
морамо да радимо је такав да 
су нам могућности за напре-
дак и велики бољитак веома 
оскудне, а шансе да одемо у 
амбис прилично једноставне и 
погрешном политиком, ако би 
се служили, готово извесне“, 
рекао је председник Вучић.

Поручио је да Србија неће 
одустати од легитимне бор-
бе за своје државне и нацио-
налне интересе и борбе за 

поштовање међународног 
права.

„Историјске токове није 
увек могуће преокренути, 
али није ни немогуће и од те 
борбе не би требало да одус-
танемо и зато, да не буде 
сумње јер има оних који би 
да држе патриотске и мо-
ралне придике без основа, 
а имају најмање права да то 
чине - заклео сам се над Ус-
тавом и добио највеће пове-
рење, да докле год на то бу-
дем могао да утичем - Србија 
неће ни посредно ни непо-
средно признати једностра-
но проглашену независност 
наше јужне покрајине“, по-

ручио је председник Вучић, и 
рекао да је чувени Борислав 
Пекић говорио да је немати 
прошлост једнако остајању 
без будућности.

„Али, ако се заглавимо у 
прошлости, борба за бољу бу-
дућност ће нам остати недос-
тижна, а та борба се води на 
два фронта, против против-
ника и властитих заблуда“, 
навео је председник Вучић 
и рекао да је државна поли-
тика по питању KиМ вођена 
између жељеног и могућег, 
наводећи да су, док су жеље 
већине грађана о KиМ и даље 
углавном нереалне и мак-
сималистичке, могућности 

веома оскудне. Подсетио је 
на то да је 1871. године, непо-
средно пред стицање незави-
сности Србије на Берлинском 
конгресу, на територији KиМ 
живело 64 одсто Срба. Навео 
је да је 1948. године било 27 
одсто, док до 1991. следи пад 
на 11 одсто.

„Имали смо додатни про-
блем, да су Албанци демограф-
ски победили, јер су били пос-
већени опстанку и напретку 
нације. Све што ми нисмо, јер 
смо увек били спремнији за 
свађе, а не да се ујединимо“, 
поручио је он и додао да је 
2000. године на KиМ било се-
дам одсто Срба, а данас, пре-
ма проценама Приштине пет 
одсто, док наши подаци кажу 
између 6,5 и 7 одсто, односно 
око 100.000 људи.

Према његовим речима, 
криза дијалога проистиче из 
чињенице да западни свет не 
жели да поштује Повељу УН 
и Резолуцију Савета безбед-
ности 1244. Други проблем је 
то што њих не занима пошто-
вање потписаних споразу-
ма и не пада им на памет да 
врше притисак на Приштину.

„Неформирање Заједнице 
српских општина створило је 
атмосферу у којој се положај 
Срба погоршавао континуи-
рано, све до забрињавајуће 
ситуације у којој су све учес-
талији напади на личну и 
имовинску безбедност“, по-
ручио је председник Вучић и 
додао да, уколико би дошло 

до било каквог сукоба на 
КиМ, то би била катастрофа 
за целу Србију.

Навео је да је све веће 
присуство специјалних снага 
приштинске полиције на севе-
ру КиМ и додао да не постоји 
никакво вештачко стварање 
кризе са српске стране.

„Упркос свему, остали смо 
доследно опредељени за дија-
лог, свесни да је мирно реша-
вање проблема једини разу-
ман начин и да нас све друго 
води у нестабилност и потен-
цијалне сукобе чије размере 
могу бити катастрофалне. Не 
из страха због 3.700 НАТО 
војника. Имамо их и више и 
нисмо слабије наоружани, али 
је проблем у томе што бис-
мо изазвали катастрофу за 
целу земљу, а морамо да раз-
мишљамо и о људима у Бео-
граду, Новом Саду, Нишу, Ле-
сковцу, Крагујевцу, Краљеву, 
Чачку и сваком другом месту“, 
поручио је председник.

Истакао је да Србија није 
више слаба као 1998, 1999, 
2004. и 2008. године и додао 
да су наши војно-полицијски 
капацитети десетоструко 
већи и снажнији, посебно 
имајући у виду квалитет оно-
га што поседујемо.

„Али, најважније је да 
поседујемо више памети и 
мудрости, и да знамо где 
су границе, границе озбиљ-
ности, одговорности, и да 
урадимо све што је у нашој 
моћи да сачувамо мир и 

обезбедимо сигурност и за 
наш народ на КиМ, али и за 
целу Србију“, подвукао је 
председник Вучић.

Подсетио је и да је у рела-
тивно кратком року дошло 
до седам нових повлачења 
признања једнострано прог-
лашене независности Косо-
ва и да очекује да ће и осма 
држава повући признање. 
Поручио је и да, као врховни 
командант, нема намеру да 
нашу децу шаље у рат, али 
да ћемо уколико наш народ, 
деца, очеви и мајке буду 
нападнути, имати довољ-
но снаге да их одбранимо. 
Нагласио је да међународ-
ни представници знају да не 
могу да промене његов став 
да неће бити нових „Олуја“ 
и „Бљесака“, нити протери-
вања нашег народа.

„Инсистирамо на миру и 
не молим вас за мир зато што 
смо слабији од неког у регио-
ну, већ зато што знамо какве 
то може да има катастрофал-
не последице. Не желим да 
будем председник који ће да 
врати ни српској ни албан-
ској мајци дете у ковчегу“, 
истакао је председник.

Указао је и на низ инциде-
ната против Срба на KиМ, као 
и на институционално насиље 
којем је српски народ изло-
жен. Прецизирао је да је од 15. 
јуна 2021. године забележено 
158 етнички мотивисаних ин-
цидената против Срба, да су 
починиоци или приведени, 

па брзо пуштени, или нису ни 
приведени. Подсетио је и да 
је Приштина опструирала по-
кушај депортације лекова за 
здравствене институције на 
KиМ. Указао је и да Приштина 
прети насилним преузимањем 
енергетске инфраструктуре на 
Северу KиМ, да је донела јед-
нострану одлуку о увођењу 
улазно-излазних докумената, 
као и одлуку о регистарским 
таблицама. Све то, рекао је, 
изазива реакцију народа на 
северу KиМ, којем је дозлогр-
дило све.

„Први пут се појављују 
лица у старим, новим, раз-
личитим униформама, који 
траже да бране север од аг-
ресора, од оних који би да 
их протерају. То довољно 
говори о тежини ситуације“, 
рекао је Вучић и захвалио се 
народу на КиМ који је издр-
жао све притиске и који сто-
ички издржава на огњишти-
ма бранећи Србију.

„Једнога дана, ма колико 
да је данас неизвесно и теш-
ко, остаће запамћено, да је 
један мали и слободарски на-
род у срцу Европе, па макар 
био и усамљен, штитио поре-
дак УН, чувао Повељу УН и 
Резолуцију 1244 УН, упркос 
свим оним који су хтели да 
руше међународно правни 
поредак. Који су хтели да 
сруше Србију. Тај народ је ус-
пео да сачува и себе и своју 
слободу и мир”, поручио је 
председник Вучић.

јенс плетнер, еманУел Бон, александар ВУчић, мирослаВ лајчак

КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА СУКОБА ВЕЛИКИХ

НАРОДНА СКУПШТИНА ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГОВОРИмА СА ПРИШТИНОм

ЗАКЛЕО САм СЕ НАД УСТАВОм ДА СРБИЈА НЕЋЕ 
ПРИЗНАТИ НЕЗАВИСНО КОСОВО

нелегалних база специјалних 
јединица на КиМ - у Бистрици, 
Кошуту, Бањама, Горњем Ја-
сеновику... Дивљаштво и бан-
дитизам приштинских власти 
немају краја. Немају право на 
то, јер по Члану 9. Бриселског 
споразума специјална једини-
ца косовске полиције припада 
Директорату Север, а они не 
укључују ни ту Дирекцију, а 
ни Србе, а морају обавестити 
и сва четири градоначелника 

севера. Не постоји правна нор-
ма коју нису погазили и знају 
то и међународни представ-
ници. Рећи ће да сте у праву 
и да зато желе да се споразум 
постигне што пре. Суштински, 
тај споразум би значио, не 
могу рећи признање Косова, 
али признање свега што мисле 
да је реалност. Нисмо посебно 
срећни, али никада нисмо од-
бијали разговоре и наставиће-
мо да разговарамо“.
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Гост Београда био је и спе-
цијални изасланик Владе 

Немачке за државе Запад-
ног Балкана Мануел Сара-
цин, са којим је председник 
Александар Вучић разгова-
рао о ситуацији у региону 
и могућностима за додатно 
унапређење сарадње земаља 
Западног Балкана, пре свега 
у области економије.

Председник Вучић по-
новио је позицију Србије 
у погледу залагања за по-
штовање међународног 
права, територијалног ин-
тегритета свих земаља и ан-
гажовања да се очува мир 
неопходан за свестранију 

регионалну сарадњу. Иста-
као је и да је Србија показа-
ла да је регионално повези-
вање итекако могуће, а да је 
иницијатива Отворени Бал-
кан пример изузетно добре 
сарадње.

„Србија цени и подржава и 
Берлински процес, као фор-
мат који на конкретан начин 
и путем конкретних проје-
ката подржава евроинтегра-
ције Западног Балкана“, по-
ручио је председник Вучић 
и додао да је Србија проак-
тиван учесник свих форума 
који препознају напоре наше 
и земаља региона на европ-
ском путу.

После седнице Народне 
скупштине Србије, на 
којој је председник 

Александар Вучић предста-
вио извештај о преговорима 
Београда са Приштином, а 
затим током два цела дана 
неуморно одговарао на пи-
тања, али и на нападе, нере-
тко веома дрских посланика 
опозиције, шеф Посланичке 
групе „Александар Вучић 
- Заједно можемо све“, Ми-
ленко Јованов, каже да му 
је најјачи утисак била си-
мултанка коју је председник 
одиграо са комплетном опо-
зицијом.
- Председник Вучић је седео 
25 сати у сали, ниједном, ни 
на тренутак, није изашао, и 
све време је концентрисано 
одговарао на све њихове ув-
реде, пароле и оптужбе. Сви 
који су имали прилику то да 
гледају, видели су да је поли-
тика председника Вучића до-
минантна зато што је реална, 
одговорна, комплетна и ко-
лико се води рачуна о после-
дицама сваке речи и сваког 
потеза - поручује Јованов за 
„СНС Информатор“.

Како Вам изгледа ар-
гументација и наступ 
опозиције? Неке од њих 
први пут видимо у На-
родној скупштини...

- Нема ту аргументације, а 
нема ни политике. Једни су 
дошли да вређају председ-
ника и да му понове све већ 
безброј пута изречене и раз-
обличене лажи, док су други 
дошли да понове своје већ 
познате пароле, које можда 
некоме лепо звуче, али би 
нашој земљи и народу напра-
виле непоправљиву штету. И 
једни и други показали су да 
нису дорасли овако важној, 

сложеној и великој теми, као 
што је питање Косова и Ме-
тохије.

Зашто је важно где ко 
седи у Скупштини? Заш-
то се толико свађају око 
места?

- Зато што им је важнија 
форма од суштине. Зато што 
им је важније како ће каме-
ра да их сними, него шта ће 
рећи, или шта ће конкретно 
урадити за грађане који су 
их бирали. То је тужна сли-
ка која показује како неки 
људи који би да воде држа-
ву, виде политику и своју 
улогу у Скупштини.

Интересантно је и да је 
Владета Јанковић, као 
најстарији посланик, одмах 
злоупотребио скупштин-
ски микрофон. Ако је су-
дити по првим седницама, 
чему можемо да се надамо 
од њих?

- Они се чврсто држе лице-
мерја које је Владета Јан-
ковић показао на првој се-
дници. Он је злоупотребио 
позицију на коју је дошао 
захваљујући крштеници, да 
би држао слово о демокра-
тији, а заборавио је да де-
мократија подразумева и 
примену одређених правила 
и процедура. Или није забо-
равио, али га то, једноставно, 
не интересује, јер оно што 
он сматра да треба да важи 
за друге, за њега не треба 
да важи. Исто се понашају 
и њихови посланици. Све 
време добацују и вичу, али 
су страшно повређени и тра-
же заштиту од председника 
Скупштине ако неко њима 
нешто добаци. Дакле, увек и 
на сваком месту показују да 
они за себе заиста мисле да 

су нека посебна бића, за која 
не важе правила која важе за 
остале.

У опозиционим медијима 
називају Вас СНС јуриш-
ником, СНС јастребом, 
кажу да сте већ првог 
дана направили „хаос у 
Скупштини“, јер сте од 
председавајућег тражили 
да провери да ли је опози-
ција узела терапију... Шта 
им то толико смета у Ва-
шем раду?

- Њих је неко слагао да по-
литички живот треба да 
функционише тако што је 
на опозицији да критикује, а 
на власти да ћути и да трпи. 

Нити ћемо да ћутимо, нити 
ћемо да трпимо. Не зато што 
то не можемо, него зато што 
на то немамо право. Ниједан 
члан СНС-а, нико ко подржа-
ва председника Вучића и ње-
гову политику једноставно 
нема право да ћути на лажи, 
измишљотине и бесмислене 
оптужбе људи који су ову 
земљу довели на стопу од 
потпуног краха. Смета им, 
дакле, то што се свим срцем 
борим за политику у коју ве-
рујем и што ми на памет не 
пада да им било шта оћутим 
и прећутим.

Колико за Вас значи по-
верење председника 

Вучића да предводите 
Посланичку групу „Алек-
сандар Вучић - Заједно 
можемо све“?

- То је заиста огромно пове-
рење, посебно уколико има-
мо у виду то како изгледа 
парламент. Присутни су сви, 
од крајње деснице до зеле-
них партија, али се показа-
ло да им је свима мета само 
и искључиво председник 
Вучић. Урадићу све што је у 
мојој моћи да то поверење 
оправдам.

Како оцењујете састав 
Посланичке групе и чему 
се надате у будућем 
раду?

- Групу нам чини велики број 
искусних посланика, али и 
велики број нових људи, тако 
да је то занимљив баланс. 
Очекујем да сви посвећено 
и вредно раде свој посао. 
Посланички мандат не може 
да буде хоби и успутни по-
сао и верујем да ће свако до 
краја године постати свес-
тан да ли може или не може 
да одговори на захтеве које 
овај посао поставља пред 
нас. Долазак председника 
Вучића у Скупштину и његов 
рад у та два дана је обавезао 
сваког од нас да озбиљно и 
одговорно ради свој посао. 
Јер, ако председник може 25 
сати да седи у Скупштини и 
бори се за нашу политику, а 
то није његов ни примарни, 
ни једини посао, ко од посла-
ника има оправдање да свој 
једини посао не ради како 
треба?

Колика је улога Народне 
скупштине и колику од-
говорност сноси, заједно 
са председником Србије 
и Владом Србије, у тре-
нутку када је пред нама 
тешка зима, када прети 
енергетска криза и криза 
хране, када имамо захте-
ве за увођењем санкција 
Русији, притиске поводом 
Ким?

- Ситуација у којој се наша 
земља налази је веома сло-
жена и будући да се ствари 
у свету додатно компликују, 
биће и сложенија. Као што 
сте навели, велики су изазо-
ви у питању. Највећи део те-
рета борбе са тим изазовима 
пада на плећа председника 
Вучића. И народ у Србији 
гледа у њега и очекује ре-
шења за себе и своје породи-
це. На нама је да радимо свој 
посао, објашњавамо нашу 
политику и да својим радом, 
или нерадом, не додајемо 
додатни терет на председ-
никова плећа. Е, за ово по-
следње, сваки посланик по-
наособ има одговорност.

АЛТЕРНАТИВЕ ВУЧИЋЕВОЈ ПОЛИТИЦИ 
ДОВЕЛЕ БИ СРБИЈУ ДО КАТАСТРОфЕ 

мИЛЕНКО ЈОВАНОВ, 
шеф Посланичке групе „Александар Вучић - Заједно 

можемо све” у Народној скупштини

- Будући да се ствари у свету додатно компликују, ситуација 
у којој се Србија налази биће и сложенија. Највећи део терета борбе 
са тим изазовима пада на плећа председника Вучића

>

Опозицији је најважније 
како ће камера да их сними 
и где ће да седе

мЕђУНАРОДНА САРАДЊА

СРБИЈА ПОДРжАВА 
БЕРЛИНСКИ ПРОЦЕС

ВУчић и сарацин

НАСРЕД мЕНХЕТНА ПОЗИВ 
ДА СЕ ПОСЕТИ СРБИЈА

ИНТЕРВЈУ

Током заседања Генерел-
не скупштине Уједињених 
нација, на великом екрану 
вишеспратнице на Менхет-
ну, постављена је рекла-
ма за посету нашој земљи 

„Visit Serbia“. На великом 
екрану било је приказа-
но 50 објава са најлепшим 
призорима из Србије, уз 
позив да се посети наша 
држава.
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Први међународни сајам вина „Вин-
ска визија Отвореног Балкана“, под 
покровитељством влада Србије, 

Северне Македоније и Албаније у оквиру 
иницијативе Отворени Балкан, отворен је 
у присуству председника Србије Алексан-
дра Вучића и премијера Албаније, Северне 
Македоније и Црне Горе, Едија Раме, Ди-
митра Ковачевског и Дритана Абазовића.

На сајму је учествовало скоро 400 
излагача и произвођача вина из више 
од 20 земаља. Присутни су били пред-
ставници из око 40 земаља, највише 
из региона, али и из Јужне и Северне 
Америке и централне Европе. Вина је 
оцењивало 25 међународних судија, 
од којих пет са ознаком „master of 
wine“, што је сајму дало посебну тежи-

ну и сврстало га у ред најпрестижнијих 
у свету.

„Винска визија ОБ“ је на Београдском 
сајму окупила најбоље произвођаче вина 
у региону и промовисала Балкан као све 
траженију винску и туристичку дестина-
цију, а све то је корак у остварењу циља 
иницијативе Отвореног Балкана - зајед-
ничког тржишта које подразумева слобо-

У Пожаревцу је свеча-
но отворена трећа 

фабрика компаније 
„Motherson Group“ у 
нашој земљи. Председ-
ник Србије Александар 
Вучић, током обиласка 
погона нове фабрике, 
рекао је да компанија 
„PKC Wiring Systems“, 
која је део интернацио-
налне „Motherson гру-
пе“, запошљава 3.826 
људи у Смедереву, у 
Ћуприји 286, а да ће 
у Пожаревцу у новој 
фабрици запослити 
више од 1.000 људи, 
иако су се обавезали да 
ће бити више од 900.

Нагласио је да је то 
битно за сузбијање не-
запослености, која је на 
историјском минимуму, 
као и да људи више не 
одлазе трбухом за хле-
бом, већ се враћају у 
Пожаревац и Браничев-
ски округ. Осврнуо се и 
на обећани затворени 
базен у Пожаревцу, 
рекавши да ће, када се 
заврши пројектна до-
кументација, која, како 
је додао, траје предуго, 
држава у тај пројекат 
уложити девет мили-
она. Потом ће се ићи 
на изградњу опште 
болнице. Рекао је да ће 
морати, без обзира на 
Дунавску магистралу, 
да се спроведе потпуна 

реконструкција старог 
пута до Градишта, али 
и путева до Црнића, 
Жабара, Кучева.

Поручио је окупље-
ним грађанима да се 
испуњава раније дато 
обећање да ће бити 
отворене нове фабрике 
и у Пожаревцу и да ће 
град имати веће прихо-
де. Напоменуо је да је 
пре 20, 30 и 40 година 
из Браничевског округа 
био највећи одлив ста-
новништва у иностран-
ство и да сада треба те 
људе вратити и задржа-
ти оне који су већ ту.

„Свака фабрика је као 
„зрно по зрно погача и 
камен по камен палача“, 
нагласио је председник 
Вучић и рекао да ће се у 
Пожаревцу производи-
ти и делови за „мерце-
дес“ и да људи треба да 
знају, када виде негде 
„мерцедес“, да не може 
да иде без Србије. До-
дао је и да ће се у овом 
граду ускоро произво-

дити и сетови за каби-
не за најбоље камионе 
„дајмлера“, и то 540 по 
дану.

„Најлакше је изгра-
дити халу, мада и то 
није лако, али је тешко 
направити робу која 
може на тржишту да 
прође и да то пове-
рење траје деценијама. 
Зато су нам потребни 
директни страни ин-
веститори и зато их и 
подржавамо“, рекао је 
председник Вучић.

Истакао је и да је 
власник компаније Ви-
век Чанд Сигал осно-
вао компанију са својом 
мајком, због чега се и 
зове „Motherson“, 1975. 
године, са 14 долара 
капитала, док данас 
има приход од осам 
милијарди долара го-
дишње. Компанија има 
168.000 запослених и 
300 фабрика и инте-
ресантно је да ниједна 
фабрика коју су отва-
рали - није затворена.

С А Ј А м  В И Н А  О Т В О Р Е Н О Г  Б А Л К А Н А

РАмЕ УЗ РАмЕ СА НАЈПРЕСТИжНИЈИм 
СВЕТСКИм САЈмОВИмА

ПОжАРЕВАЦ

ПОСАО ЗА 1.000 РАДНИКА

дан проток људи, робе, капитала и услуга.
У такмичарском делу вина су оцењивали 

стручњаци и сомелијери, међу којима су 
били и они из најпрестижнијег магазина 
у тој области „Декантера“. Организатори 
сајма били су Привредна комора Србије, 
Београдски сајам и Савез виноградара и 
винара Србије. Трофеје је винарима уручи-
ла председница Владе Србије Ана Брнабић.

дритан аБаЗоВић, еди рама, александар ВУчић, дмитар коВечеВски, ана БрнаБић

сВечано отВарање треће фаБрике компаније 
„мадерсон грУп“ У пожареВцУ

Данска компанија 
„Грундфос“ отворила је 
нови погон у Инђији за 
производњу пумпи, у 
присуству председни-
ка Србије Александра 
Вучића, који је, током 
обиласка, објаснио да 
та компанија сада има 
два производна пого-
на у Инђији, на 43.000 
метара квадратних, као 
и да су власници наја-
вили да ће у новембру 
повећати плате радни-
цима 15 одсто.

Председник Вучић 
нагласио је да би Ср-
бија могла да приву-
че још инвеститора 
из Данске, а да је ова 
инвестиција вредна 
20 милиона евра. Све-

чаном отварању при-
суствовали су и пред-
седник Покрајинске 
владе Војводине Игор 
Мировић, министар-
ка привреде Анђелка 
Атанасковић и амбаса-
дорка Данске у Србији 
Сузан Шајн.

„Грундфос“ ће у новој 
фабрици производити 
циркулационе пумпе 

за грејање, 
пумпе за от-
падне воде у 
домаћинстви-
ма, појачива-
че притиска и 
и н т е г р и с а н а 
хидраулична 
кола за котло-
ве, а целокуп-
на производња 
биће намењена 
извозу. „Грунд-
фос“ је у пр-

вој фабрици у Инђији 
имао око 900 радни-
ка, а нови погон биће 
трећа по величини фа-
брика те компаније у 
свету. Пројектован је 
тако да буде потпуно 
енергетски независан 
и да рециклира цело-
купну количину отпад-
них вода.

ИНђИЈА

НОВИ ПОГОН „ГРУНДфОСА”
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ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

НЕЋЕмО ДАТИ НИ ПЕДАљ СВОЈЕ ЗЕмљЕ

ан српског јединства, 
слободе и национал-
не заставе обележен 
је 15. септембра ши-
ром Србије и Репу-

блике Српске, а централна 
манифестација одржана је 
на тргу у Бијељини. Том при-
ликом, председник Србије 
Александар Вучић поручио 
је грађанима да и данас мо-
жемо да изгубимо све оно 
што су изгубили у једном 
тренутку - слободу, државу и 
животе - због чега је позвао 
на јединство.

„Постојало је нешто јаче 
од дивизија и пукова, моћ-
није од оружја тог дана када 
је српска војска кренула у 
пробијање Солунског фрон-
та, постојало је јединство 
свих различитих, ни по чему 
исти, оних који су изгубили 
мало и оних који су изгубили 
све. Постојало је, и то јесте 
био једини пут до слободе, 
удружити се и ујединити се и 
заједно кренути као целина“, 
објаснио је председник.

Указао је на то да коначно 
морамо да схватимо да наше 
неслоге, нарцисоидне, мале 
разлике бију битке у који-
ма нико не може да победи, 
осим оних који желе слабу и 
поражену Србију и Српску, 
а у таквој Србији, како је ре-
као, нико неће моћи да буде 

слободан и никоме неће бити 
боље, већ ћемо бити једнаки 
у ропству.

„Данас, када је цео свет 
подељен, када ратује на иви-
ци глобалне катаклизме, мо-
рамо да схватимо да имамо 
само себе и да морамо да се 
сачувамо и спасимо, а за спас 
је неопходно јединство свих 
Срба. Зато је важан овај дан, 
јер морамо да научимо да по-
штујемо себе, своју заставу, 
слободу”, рекао је председ-
ник Вучић.

Поручио је и да се Србија 
суочава са огромним изазо-
вима, јер су насрнули на КиМ 
и хоће да га отму по сваку 
цену, и не питају, већ журе 
да заврше оно што су одавно 
започели.

„Могу да им поручим само 
једно - хоћете да нам узме-
те земљу и по ширини и по 

дужини, а ми вам ни педаљ 
земље нећемо дати. Можете 
да имате силу какву хоћете, 
да будете моћни и велики. 
Мали смо ми за вас, разуме-
мо вашу снагу, али има нешто 
што не можете да победите 
- правду, право, одлучност 
једног народа да буде свој 
на своме и да не прихвати 
неправду, као и оно што сви 
осећамо, јединство нашег 
народа“, поручио је председ-
ник Вучић и истакао да исто 
осећа и Србин у Семберији, у 
Пироту, на КиМ и на сваком 
месту где живи, јер никаквих 
разлика између нас нема.

Испричао је и лично 
сећање, из места из којег по-
тиче његов отац из БиХ, када 
су као млади палили ватре и 
увече седели са старијима, 
који би умели да кажу - када 
би Србија знала колико ми 

њу волимо и сањамо, а затим 
се надовезао:

„Када бисте ви знали ко-
лико ми волимо Републику 
Српску и колико нам значи, 
без обзира колико поштујемо 
БиХ и све друге. И, молим вас 
да то знате. То није питање 
политичких говора, то је 
ствар срца, оног што осећате. 
То не може нико да узме!“.

Такође, изразио је наду да 
ће, када следећи пут буде 
долазио у званичну посету 
Бијељини, доћи ауто-путем 
који градимо заједно, а на от-
варању радова на изградњи 
деонице ауто-пута од Бијељи-
не до Раче, истакао је да ће 
Србија са 100 милиона евра 
финансирати тај пројекат.

„Деоницу ауто-пута Куз-
мин - Сремска Рача завр-
шићемо за највише годину 
дана. Ово ће за Семберију 
да значи живот. Надам се 
да ће неки људи да прихва-
те идеју Отвореног Балкана 
и да ћемо моћи без граница 
да идемо једни ка други-
ма. Замислите да из центра 
Бијељине кренете у Београд 
и да будете тамо за сат и пет 
или 10 минута и обрнуто. 
То су велике ствари за нас“, 
рекао је председник Вучић 
и истакао да ће Србија гра-
дити ауто-пут ка Сарајеву у 
два правца: од Кузмина до 
Сремске Раче и од Пожеге 
до Котромана са изласком 
на Вишеград.

БИЈЕљИНА

Д
Србија је данас не-

сумњиво економски 
знатно јача земља него 
пре 10 година, изјавила 
је гувернер Народне бан-
ке Јоргованка Табаковић 
и истакла да су пред на-
шом земљом изазови 
већи него икад, те да ће 
влада и НБС урадити све 
да се очува стабилност. 
Рекла је да се, упркос 
суши и ескалацији суко-
ба у Украјини, остаје при 
оцени да ће се инфлација 
у нашој земљи у наред-
ном периоду смањивати, 
али да није реално да 
то буде пре последњег 
квартала.

Према њеним речи-
ма, не може се пронаћи 
дужи период, од осни-
вања централне банке 
до данас, у којем је Ср-
бија имала стабилност 
курса, ценовну стабил-
ност и мање проблема 
у банкарском сектору. 
Када је реч о инфлацији, 
која је у јуну достигла 
чак 11,9 одсто, нагласи-
ла је да је то глобални 
проблем, а не само срп-
ски, и да је у највећој 
мери проузрокована де-
шавањима изван грани-
ца наше земље. Оценила 
је и да је инфлација у 
Србији на високом ни-

воу, али је у упоредивим 
земљама још већа.

„Такође, базна инфла-
ција је скоро двоструко 
нижа од укупне, а све то 
уз знатно нижу референт-
ну каматну стопу, чиме 
обезбеђујемо и даље по-
вољне финансијске усло-
ве за привреду“, објас-
нила је она и додала да 
инфлација није могла да 
се обузда и „полије хлад-
ном водом“, јер зависи 
од глобалних фактора 
- светских цена енер-
гената, индустријских 
сировина и примарних 
пољопривредних про-
извода, али да је држа-
ва спречила преливање 
чувањем стабилности 
курса, финансијске ста-
билности и постепеним 
повећањем репо и рефе-
рентне каматне стопе.

На питање да ли остаје 
при тврдњи да ће инфла-
ција у другом делу године 
почети да пада с обзиром 
на повећање цене струје, 
поручила је да ће се, упр-
кос суши и кризи у Украји-
ни, инфлација смањивати, 
али да није реално да то 
буде пре последњег квар-
тала ове године, као и да 
је најављено поскупљење 
струје урачунато у те 
пројекције.

Министар спољних по-
слова Никола Села-

ковић, сумирајући актив-
ности делегације Србије 
на 77. заседању Генералне 
скупштине УН, рекао је да 
је та недеља била најин-

тензивнија у протеклих 
годину дана, а можда и у 
дужем периоду, када су у 
питању спољнополитичке 
активности Србије.

„Имао сам прилику 
да разговарам са 95 ми-
нистара спољних послова 
држава чланица УН о раз-
личитим темама, као и да 
потпишем 13 споразума, 
протокола, меморандума 
и планова, при чему смо 
са Бразилом, Колумбијом 
и Сенегалом закључили 
два споразума“, рекао је 
Селаковић и објаснио да 
су се главне теме одно-
силе на Косово и Мето-
хију, одбрану државних 
и националних интереса 
и унапређење билатерал-
них односа.

Навео је да су нарочи-
то били важни разговори 
председника Алексан-
дра Вучића са саветни-
ком за националну без-
бедност председника 
САД Џејком Саливеном, 

али и са више чланова 
Конгреса и разним пред-
ставницима америчког 
друштва.

„Ти разговори тицали 
су се енергетике, енергет-
ске диверзификације, а 
посебан акценат стављен 
је на планове изградње 
соларних паркова и вет-
рогенератора, изградње 
хидроелектране Ђердап 
3, које, због односа са на-
шим суседом Румунијом и 
њихових међународних 
односа, контаката и по-
ложаја, могу да граде је-
дино САД“, рекао је он, уз 
напомену да је на трећем 
месту изградња интерко-
нектора Србија-Бугарска 
и Србија-Северна Маке-
донија.

НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ
МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ
ГУВЕРНЕР НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

НАЈИНТЕНЗИВНИЈА 
СПОљНОПОЛИТИЧКА 

НЕДЕљА У ДУжЕм ПЕРИОДУ

ИНфЛАЦИЈА ЋЕ СЕ 
СмАЊИВАТИ

ана БрнаБић, Владимир орлић, жељка цВијаноВић, александар ВУчић, 
патријарх српски порфирије, милорад додик
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1. Уб

Нова асфалтирања и боље сНабдевање струјом

У Јошеви je асфалтиран километар и по 
пута у Горњем крају. У Кршној Глави асфал-

тирана су два путна правца - ка Јовићима и 
у засеоку Орашје. Такође, у Јошеви је серви-

сирана трафостаница и реконструисана је 
траса за боље напајање домаћинстава.

7. белА ПАлАНКА
60.000 посетилаца 
На даНима баНице

Више од 60.000 посетилаца из Србије и ино-
странства посетило је Белу Паланку током ма-
нифестације Дани банице. У прављењу банице 
учествовало је 250 такмичара, а 60 занатлија 
представило се на Сајму старих и уметничких за-
ната. Промовисан је и локални бренд - паприка 
вртка.

6. ТРСТеНИК

дружење са грађаНима

Министарство за заштиту животне средине 
одобрило је средства за санацију и рекулти-
вацију несанитарне депоније у Осаоници. 

Министарка Ирена Вујовић обишла је депо-
нију како би се уверила у квалитет изведених 
радова, а затим је посетила ОО СНС и разго-

варала са чланством. Чланови ОО организо-
вали су дружење са суграђанима на манифес-
тацији Дани на Морави.

8. ВРШАц

посета деце 
са Ким

Организовани су Мемо-
ријални турнир „Огњен 
Мандић“ и Међународни го-
рански екокамп. У Градској 
кући уприличен је пријем за 
најуспешније ученике. Одр-
жан је Винофест и манифес-
тације у сарадњи са Савезом 
инвалида рада и Удружењем 

„Параквад“. Одржан је Међу-
народни фестивал фолклора 
„Вршачки венац“. Град, Савет 
за безбедност саобраћаја и 
Покрајински секретаријат за 
саобраћај уредили су зону 
школе у Влајковцу. Заврше-
на је прва фаза уређења Трга 
Зелена пијаца. Одржан је 

скуп најбољих младих уче-
ника ромске националности 
који похађају музичке школе. 
Деца са КиМ, њих 65, бора-
вило је у одмаралишту Црве-
ног крста на Вршачком бре-
гу. Град је био домаћин MTS 
s treetball 3×3 елит турнира у 
баскету.

2. АРАНђелОВАц
ЗавршеНа дигиталиЗација 
биосКопа

Процес дигитализације у 
биоскопској сали Дворана 
„Парк“ завршен је предста-
вљањем дигиталног пројек-
тора. Укупна вредност проје-
кта је 11,8 милиона динара, а 
финансирали су га Општина и 

Филмски центар Србије. Одр-
жан је Фестивал књиге, смотра 
Мермер и звуци и манифеста-
ција Дани Живана Сараман-
дића. Расписан је конкурс за 
енергетску ефикасност у стам-
беним објектма.

4. лебАНе
промоција домаћих проиЗвода

Под покровитељством Општи-
не и Туристичке организације, 
одржан је други Парадајз фест у 
циљу промоције пољопривредних 

и туристичких потенцијала. Фес-
тивал је окупио више од 60 излага-
ча, а први пут била је изложена и 
пољопривредна механизација.

3. КОВАчИцА
иЗложбе 
и турНири
Обележени су традиционални Дани 

Падине, а у Црепаји - Великогоспојински 
дани. Под покровитељством Општине, 
организоване су изложбе, гастрономска 
такмичења, шаховски турнир, турнир у 
малом фудбалу и рукомету. Обележена је 
и сеоска слава, сечењем славског колача 
у просторијама МЗ Црепаја.

5. НегОТИН
НабавКа Котлова На пелет

Председник Општине Владимир Величковић 
уручио је грађанима уговоре за набавку  колтова на 
пелет, захваљујући сарадњи са Министарством за 
заштиту животне средине. Осморо наших суграђа-
на набавиће котлове уз субвенције од 90 одсто. 
Општина, уз подршку Министарства рударства и 
енергетике, расписала је конкурс за замену стола-
рије, уградњу топлотних пумпи и соларних панела.
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16. ПОжАРеВАц
радови На путевима и 
улицама

У току су инфраструктурни радо-
ви на путевима и улицама у месним 
заједницама Брежане, Острово, 
Бурјан, Ћеба и Забела. У Дубравици 
и Маљуревцу уређују се спортски 
терени, а у граду паркинг код нека-
дашњег стадиона „МИП“.

17. КОСТОлАц
два дечија игралишта

У току су радови у улицама Ни-
коле Граонића, Николе Тесле и Ву-
кашиновој улици у Селу Костолац. 
Паралелно се одвијају радови на 
дечијим игралиштима у Дидином 
насељу и у насељу Канал.

18. СРбОбРАН
обНова пешачКих стаЗа

У току је наставак радова на 
одржавању пешачких стаза поред 
игралишта и кошаркашког терена 
на Рекавици.

19. СРеМСКИ 
КАРлОВцИ
одржаН Кулфест

Више од стотину извођача, уг-
лавном локалних уметника, учест-
вовало је у програмима Фестивала 

културног туризма „КултФест“, 
који организује Туристичка орга-
низација, уз подршку Министар-
ства туризма, трговине и телеко-
муникација.

20. лАПОВО
„лидлов“ логистичКи 
цеНтар

Компанија „Лидл“ отворила 
је логистички центар на 57.000 
квадрата, вредности 70 милиона 
евра, у којем ће бити запослено 
250 људи. Нови објекат отворила 
је председница Владе Ана Брна-
бић, а свечаности је присуствова-
ло целокупно општинско руковод-
ство.

21. жАбАРИ
сабор НародНог 
стваралаштва

Одржан је Сабор народног 
стваралаштва, а на летњој позор-
ници у Ореовици одржана је ма-
нифестација Ореовачка шетња, на 
којој су наступала културно-умет-
ничка друштва.

22. гОлУбАц
аласКе маНифестације

У МЗ Радошевац у току је ре-
конструкција просторија месне 
заједнице, у МЗ Душманић рекон-

струкција моста, а у МЗ Шувајић 
поставка дечијег мобилијара. 
Одржан је Голубачки котлић, а у 
МЗ Винци и МЗ Усије одржане су 
Аласке вечери. У Народној библи-
отеци организовано је Вече мла-
дих, а у МЗ Добра - традиционал-
ни сусрети Добрана.

23. ВлАДИМИРцИ
паКети За угрожеНе по-
родице

Активисти ОО обишли су со-
цијално угрожене породице и уру-
чили им пакете са намирницама и 
средствима за хигијену. Такође, на 
штанду су делили „СНС Инфор-
матор“ и разговарали са суграђа-
нима. Сеоске олимпијске игре 
отворио је председник Општине 
Горан Зарић. Одржан је и камп 
Одбојкашког клуба „Волеј-бул“, 
као и 45. сазив Јаловичке ликов-
не колоније. Председник Зарић, 
поводом почетка школске године, 
уручио је свим ђацима првацима 
ранчеве са прибором.

24. ПРИбОј
саНација депоНије 
у друглићима

Подељено је 70 ауто-седишта 
за децу и организовна је едукација 
родитеља о њиховом коришћењу. 
Општина и Спортски савез прире-

дили су пријем за освајаче медаља 
на 57. МОСИ, које су одржане у 
Новој Вароши. Почиње обнова 
зграде најстарије школе у овом 
делу Србије, ОШ „Никола Тесла“ 
у Прибојској Бањи. Министар-
ство заштите животне средине 
издвојиће 60 милиона динара за 
прву фазу санирања депоније Ду-
боки поток у Друглићима. Пред-
седник Општине Лазар Рвовић 
и министар Милан Кркобабић 
потписали су уговор за куповину 
минибуса за превоз сеоског стано-
вништва.

25. МАлИ ИђОШ
Нова дечија игралишта

Чланови ОО, предвођени Мар-
ком Лазићем, обишли су локације 
у Малом Иђошу и Фекетићу на 
којима ће бити саграђена дечија 
игралишта. У току је расписивање 
јавне набавке, након које ће бити 
започета изградња финансирана 
из локалног буџета.

26. ПећИНцИ
поКлоНи За децу са Ким

Председник Општине Синиша 
Ђокић посетио је ученике из Ле-
посавића са КиМ, који су борави-
ли на одмору у хотелу „Лепенски 
вир“ у Доњем Милановцу, и уру-
чио им поклоне.

9. НИШ

обНова водовода, поправКа улица

15. НОВИ САД

помоћ угрожеНим породицама

Централна манифестација 
обележавања сећања на жртве 
акције хрватских снага „Олуја“ 
организована је у центру града. 
Амбасадорка Кине Чен Бо посе-
тила је Нови Сад. Премијерка 
Ана Брнабић и градоначелник 
Милош Вучевић учествовали 
су у програму Међународног 
дана младих. Градоначелник 
је обишао радове на изградњи 
Дома здравља у Видовданском 
насељу. Активисти МО Нова 
Детелинара посетили су по-

родицу Милонков, самохрану 
мајку са петоро деце, и донира-
ли им школски прибор и торбе. 
Активисти МО Каћ посетили 
су породицу из Петровданског 
насеља, чија је глава породице 
изненада преминуо у раним 40 
годинама, а иза њега је оста-
ло двоје малолетне деце и 80 
оваца. Деца немају средства за 
живот и прехрану стада, па смо 
обезбедили помоћ породици и 
велику количину хране за жи-
вотиње.

12. ПАлИлУлА
уређење ЗелеНих 
површиНа

За две године, на пријемима у 
Градској кући, градоначелница 
Драгана Сотировски разговара-
ла је са 3725 грађана. Мештани 
села Доње Власе добили су уред-
но водоснабдевање. Почела је 
изградња главног цевовода до 
Рујника, а нове пројекте за ре-
конструкцију водоводне мреже 
добили су Сићево и Малча. У Ја-
сеновику и Врелу испитује се мо-
гућност за нова изворишта. Први 
пут од изградње, реконструише 
се главни цевовод на изворишту 
Медијана.

Настављена је изградња Бу-
левара Светог Пантелејмона. У 
Пријездиној улици реконструис-

ан је тротоар и постављене су бе-
хатон плоче. Завршени су радови 
у насељима Суви До, Медошевац, 
Ледена Стена, Милка Протић. 
Почело је уређење спортских 
терена, реконструкција парка на 
Тргу краља Александра, фонтана 
и чесама. Обновљена је музејска 
зграда на археолошком локали-
тету Медијана.

Градоначелница Сотировски и 
министар Томислав Момировић 
обишли су радове на изградњи 
ауто-пута мира, као и аеродром  
„Константин Велики“. У на-
сељу 9. мај отворен је вртић за 
120 малишана. Са министарком 
Даријом Кисић, Сотировски је 

уручила субвенције за самоза-
пошљавање Нишлија, а са пре-
мијерком Аном Брнабић догово-
рена је изградња Омладинског 
центра.

На скупу Ромске националне 
мреже у Београду, Сотиров-
ски је представила резултате у 
борби против дечјих бракова. 
Најбољим ученицима средњих 
школа и студентима уручила је 
уговоре о стипендијама. Угово-
ре су добили и најбољи аутори 
пројеката у области културе. 
Град је почео доградњу породи-
чне куће девојчице која је била 
жртва „Малчанског берберина“. 
Субвенције за замену индиви-

дуалних ложишта добило је 35 
домаћинстава. Следећи препо-
руку Владе Србије, Ниш је угасио 
декоративно осветљење на свим 
зградама локалне самоуправе. 
УСАИД и Транспарентност Ср-
бија похвалили су Град за зна-
чајан раст оцене транспарент-
ности.

У просторијама ГО СНС Ниш, 
Драгана Сотировски, Небојша 
Коцић и Мирослав Милутиновић 
разговарали су са грађанима. 
Одржан је састанак представни-
ка омладине на тему укључивања 
младих у друштво. Сотировски је 
учествовала на онлајн састанку 
делегација СНС и КПК.

Општина је добила минибус 
од Министарства за бригу о селу 
за превоз сеоског становништва, 
а од Министарства здравља два 
санитетска возила за Дом здра-
вља. Општина је купила теренско 
возило за доставу намирница се-
оском становништву. У сарадњи 
са ГИЗ-ом, у Хан је стигао смећар, 
а из локалног буџета купљена је 
косилица. Изграђена је нова бра-
на на Кутинској реци, а у Мариној 

Кутини уређено је корито реке. 
Завршена је обнова пута Мали 
Вртоп-Семче. Из програма Ми-
нистарства рударства и енерге-
тике, ОШ „Витко и Света“ добиће 
нову столарију. Војни лекари 
Треће бригаде Копнене војске и 
лекари Дома здравља обишли су 
50 житеља планинских села Ка-
летинац и Сопотница. Породица 
Манчић поклонила је параклис, 
малу цркву, својим мештанима.

10. гАџИН ХАН
војНи леКар На селу

13. СВРљИг
иЗградња парКа
У селу Гушевац отворена је 

пошта, а у Драјинцу је рекон-
струисано игралиште. На Тимо-
ку се обнавља брана. Кренула 
је изградња пута од Лукова до 
Мучибабе, изградња базена и 
излетишта у селу Округлица, а 
завршена је реконструкција пута 
у Гојмановцу. ЈКП „Сврљиг“ до-
било је камион смећар за сеоско 

подручје. Постављене су нове 
канте за смеће на бедему код 
спортског центра, а гради се и 
парк између тениског и кошар-
кашког терена. Креће изградња 
тротоара у Омладинској улици. 
Сврљижани старији од 60 година 
добиће бесплатни аутобуски пре-
воз. Белмужијада окупила је више 
од 100.000 посетилаца.

11. МеДИјАНА
мала пажња За Најстарије суграђаНе

14. цРВеНИ КРСТ
обилаЗаК суграђаНа
Активисти ОО уредили су 

игралишта у селу Трупале и 
насељу Ратко Јовић. Чланови 
Савета за здравство разгова-
рали су са мештанима Шљака 
и Берчинца. Унија младих одр-
жала је радионицу на тему ко-
муникације и јавног наступа, 

а активисти су разговарали са 
комшијама у Вртишту и насељу 
12. фебруар. Унија жена одр-
жала је састанак у Медошевцу. 
Чланица Председништва СНС 
и народна посланица Јелена 
Жарић Ковачевић одржала је 
пријем грађана.

Активисти МО Гаври-
ло Принцип разговара-
ли су са суграђанима, 
а активисти Савета за 
здравство обишли су 
насеља 9. мај, Бубањ, 
Паси Пољана, Суви До 

и Мрамор. Активисти 
Ледене Стене уредили 
су зелену површину у 
свом насељу. Одржане 
су манифестације Пали-
лулско вече и регата на 
Јужној Морави.

Најстарији суграђани доби-
ли су од ГО Медијана гарнитуре 
шаха и домине, а са њима је раз-
говарао председник Општине 
Небојша Коцић. Лазар Стошић, 
студент Медицинског факултета 
у Нишу, добитник је општинског 

признања „Др Миодраг Лазић“, 
које се додељује у знак сећања на 
чувеног ратног хирурга. Драгана 
Сотировски, Драган Ђорђевић 
и чланови ОО дружили су се са 
комшијама у парку на Тргу краља 
Александра.
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28. СечАњ
спортсКе игре у сутјесци

Позоришни клуб „ГЕСТ“ одржао 
је 15. сазив Међународне ликовне 
колоније и Међународни фести-
вал алтернативног театра. Спорт-
ске игре одржане су у Сутјесци, а 
учествовали су представници свих 
насељених места.

30. ћУПРИјА
стипеНдије и бесплатНи 
уџбеНици За прваКе

Расписан је конкурс за доделу 
стипендија ученицима првог раз-
реда средњих школа који се шко-
лују за дефицитарна занимања, а 
ученици првог разреда основних 
школа добиће бесплатне уџбени-

ке. Расписани су конкурси за суб-
венционисање подршке руралном 
туризму и за прераду и паковање 
меда и млека. Организована је 
Цреваријада. У Исакову су изведе-
ни радови на путној инфраструк-
тури. Обележена је 217. годишњи-
ца Боја на Иванковцу.

31. бАчКА ПАлАНКА
иЗградња спортсКе хале

Министар Томислав Момиро-
вић отворио је пословни простор 
Лучке капетаније, обишао луку 

и гранични прелаз. Покрајински 
секретар Дане Баста обишао је за-
вршетак одржавања кошаркашких 
терена на СЦ „Тиквара“. Председ-
ник Општине обишао је почетак 
радова на изградњи спортске сале 
у ОШ „Свети Сава“. Потписана су 
четири уговора за доделу паке-
та са грађевинским материјалом 
избеглим и расељеним лицима. 
Бачку Паланку посетила су деца 
из Зубиног Потока. Активисти 
ОО разговарали су на штанду са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“.

34. СВИлАјНАц
шКолсКи прибор 
За 200 малишаНа

У току је изградња два киломе-
тра водоводне мреже у Купинов-
цу, у Суботици се уређује центар 
села и прави дечије игралиште. 
Центар за бригу о деци, старима 
и особама са инвалидитетом, у 
сарадњи са Центром за социјални 
рад и Црвеним крстом, поделио је 
школски прибор за 200 малишана 
из социјално угрожених породи-
ца. Одржана је манифестација 
Културно-забавно лето.

35. КОВИН
КултурНе маНифестације

Центар за културу расписао је 
конкурс за учешће аутора на Ок-
тобарском салону, у склопу обеле-
жавања Дана општине. Објављен је 
позив грађанима за учешће у јавној 
расправи о Плану развоја Општи-
не. Одржан је дечији шаховски 
турнир. Библиотека „Вук Караџић“ 
организовала је књижевно вече у 
Баваништу, а у плану је и Међуна-
родна смотра археолошког филма.

36. АДА МОл
обНова две Зграде

У току је комплетна обнова 
зграде Дома културе у Молу. Завр-
шени су радови на реновирању ку-
патила, канализације и водовода 
у централној згради Предшколске 
установе у Ади.

38. МАлО цРНИће
посета деце иЗ 
КосовсКе грачаНице

У оквиру пројекта Кола срп-
ских сестара из Пожаревца 
„Култура и идентитет Срба без 
граница - с љубављу деци Ко-
сова“, председник Општине 
Малиша Антонијевић угостио 
је децу из Косовске Грачанице, 
која су имала прилику да посе-

те библиотеку и новоизграђену 
читаоницу.

40. СМеДеРеВО
обНова амбулаНте 
у цариНи

У току је уређење амбуланте у 
Месној заједници Царина, а ра-
дови укључују уређење спољне 
фасаде, спољашње и унутрашње 
столарије, крова, кречење...

42. СОМбОР
парКиНЗи, дечија 
игралишта, обилаЗНица

У току је изградња храма у Без-
дану. У МЗ Млаке изграђена су 
паркинг места испред вртића и 
уређено је двориште. На простору 
некадашњег „Прокупца“ гради се 
паркинг. МЗ Нова Селенча добија 
мултифункционални терен у Улици 
Грује Дедића, а МЗ Дорослово де-
чије игралиште. У току је изградња 
паркинга на Стапарском путу, као 
и атарског пута и обилазнице око 
Станишића. Грађани Kолута изгла-
сали су да се допуни мобилијар на 
дечијем игралишту у парку. Деци 
ратних војних инвалида подељени 
су уџбеници и школски прибор. 
Реновирана је школа у Риђици. 
Сомбор ће постати један од првих 
градова у Србији који ће добити 
апликацију за прикупљање отпа-
да за рециклажу. Градоначелник 
Антонио Ратковић и члан Градског 
већа Сава Дојић обишли су радове 
на изградњи доводника воде од 
Бездана ка Колуту. Град је набавио 
моторне муљне пумпе за Јединицу 
цивилне заштите. Започета је ре-
конструкција трибина стадиона у 
Кљајићеву.

43. СУбОТИцА
обилаЗаК радова

Градоначелник Стеван Бакић 
обишао је завршне радове на реха-
билитацији Новосадског пута, оби-
лазнице око Палићког језера. Оби-
шао је и новоизграђену амбуланту 
у насељу Прозивка. Прослављен је 
Дан града, уз богат програм. Одр-
жани су Суботички полумаратон, 
Интеретно фестивал, Међународ-

на књижевна колонија... Градона-
челник Бакић уприличио је пријем 
за делегацију УЕФА,  судијски тим 
и представнике клубова из Нор-
вешке, Турске и Суботице поводом 
квалификационог турнира Лиге 
шампиона у фудбалу за жене.

44. лАјКОВАц
пројеКат „чиста србија“

Омладина ОО редовно је одр-
жавала штандове, на којима су 
били присутни и локални функ-
ционери који су разговарали са 
суграђанима. Министар Томислав 
Момировић и председник Општи-
не Андрија Живковић обишли су 
завршне радове на изградњи кана-
лизационе мреже у МЗ Рубрибреза, 
у оквиру пројекта „Чиста Србија“.

45. бАч
бачКи Котлић

Давид Чапанда из Селенче избо-
рио се за сребро на турниру у сто-
ном тенису, у оквиру Међународне 
завршнице Спортских игара мла-
дих у Сплиту. Tуристичка органи-
зација одржала је манифестацију 
„Бачки котлић“ у Градском парку.

46. СРеМСКА 
МИТРОВИцА
стижу „паметНе Клупе“

У Сремској Митровици одржа-
ни су Срем фолк фест и Фестивал 
вина „Вински парк“, у Чалми Са-
бор песме, а у Мачванској Мит-
ровици обележено је два века 
постојања места. Завршени су 
радови на Девојачком путу, код 
Гргуреваца према Поповом чоту. 
Предузеће „Металфер“ покло-

27. леСКОВАц
летње маНифестације

37. ТИТел
посета игора мировића

Председник Општине Драган 
Божић и председник Покрајин-
ске владе Игор Мировић 
обишли су радове на рекон-
струкцији Улице Тоше Бујан-
дрића. Мировић је рекао да је 

направљен јасан план улагања 
и да ће током јесени почети ра-
дови на доградњи и енергетској 
санацији вртића у Шајкашу, као 
и на реновирању Дома здравља 
и школе.

41. МАлИ ЗВОРНИК
промоција града

Представници ОО 
подржали су туристич-
ку манифестацију „Дри-
на је смисао живота“. 
Општина Мали Зворник 
представљена је у еми-
сији „Прело у нашем 
сокаку“.

39. ВРњАчКА бАњА
летње маНифестације
Отворен је Аква 

парк „Рај“, на површи-
ни од 3,5 хектара, који 
омогућава уживање у 
воденим атракцијама 
за 4.000 посетилаца. 
Одржане су мани-
фестације: Фестивал 
филмског сценарија, 
Дани Данила Бате 
Стојковића, Врњачки 
фестивал вина, ЗУМ 
фест - Међународни 
фестивал класичне 
камерне музике. Пред-
седник Општине Бо-
бан Ђуровић уручио 
је предузетницима 
уговоре о додели суб-
венција за самозапо-
шљавање. Обележена 
је слава Подунаваца 
- Преображење Гос-
подње и положен је ка-
мен темељац за спортску салу. 
Празник Успенија Пресвете 
Богородице окупио је велики 
број мештана и гостију у Гра-
чацу. У том месту организо-

вана је акција добровољног 
давања крви, коју је подржало 
руководство ОО. Угостили смо 
десет породица са више деце 
лошег материјалног стања у хо-
телу „Бамбус“.

29. бОјНИК
спортсКи 
тереН у горњем 
бријању

Почели су радови на ас-
фалтирању и обележавању 
спортског терена у Горњем 
Бријању. Како је истакао 
председник Општине Небој-
ша Ненадовић, ово је осмо 
игралиште на територији Бој-
ника. Министарство омладине 
и спорта обезбедило је 4,5 ми-
лиона динара, а локална само-
управа 1,5 милиона.

32. СТАРА ПАЗОВА
спајање два ауто-пута

Центар за социјални рад до-
био је од Општине ново комби 
возило за превоз особа са инва-
лидитетом. У току је реконструк-
ција 30 километара пута Стари 

Бановци - Крњешевци, који про-
лази кроз Централну радну зону. 
Овом капиталном инвестицијом 
биће спојени међународни ауто-
путеви Е70 и Е75.

33. ЗРењАНИН
уређење обале бегеја

Чланови Уније младих де-
лили су „СНС Информатор“ 
суграђанима, а чланице Фору-
ма жена подржале су манифес-
тацију Дани крушке. Уручено 
је 19 уговора за финансирање 
омладинских пројеката „Акти-
вирај се“. Градоначелник Го-
ран Цветановић обишао је ра-
дове на чишћењу предбрана на 
реци Ветерници и на Црцавач-

ком потоку код акумулације 
Барје. Завршена је рехабилита-
ција пута Бадинце-Губеревац-
Мала Грабовница, а почели 
су радови у Улици девет Југо-
вића и на пошљунчавању пута 
Барје-Оруглица-Равни Дел. 
Одржана је Роштиљијада, за-
тим Стрингс фестивал и летња 
академија музике, као и Трак-
торијада.

Активисти МО Стајићево 
уредили су обалу Бегеја, у окви-
ру припрема пред обележавање 
100 година од насељавања мес-
та. Вожњом завршеном трасом 
пута, министар Томислав Мо-
мировић и градоначелник Сима 
Салапура отворили су још један 

део обилазнице око града. У 
току је реконструкција врело-
водне мреже у насељу Ружа 
Шулман и делу Улице Марка 
Орешковића. „Телеком Србија“ 
уложиће више од 800 милиона 
динара у изградњу оптичке 
мреже.
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нило је ученицима и студентима 
„паметну клупу“, која се соларно 
напаја, има бежично пуњење, бе-
жични интернет, могућност ме-
рења квалитета ваздуха и пуњења 
електричних бицикала. Планира-
но је постављање више оваквих 
клупа по граду.

51. НОВА ВАРОШ
миНибус За превоЗ 
до удаљеНих села

Општина је добила средства 
од Министарства за бригу о селу 
за куповину минибуса за превоз 
сеоског становништва. Возило ће 
превозити путнике до удаљених 
села, до којих су, због мањег ин-
тересовања, укинуте аутобуске 
линије. Општина ће и ове године 
„покрити“ камату на пољопри-
вредне кредите које регистрована 
газдинства подигну код послов-
них банака.

52. ТРгОВИШТе
даНи преображења

Након две године паузе, одр-
жана је културна манифестација 
Дани Преображења. Манифес-
тација је угостила огроман број 
гостију из Србије и Северне Ма-
кедоније, који су уживали уз богат 
културно-забавни програм.

53. ИРИг
уџбеНици За ђаКе 
у иригу и врдНиКу

Положени су венци на спомен 
обележје „Касарна“, на месту 
где су усташе 1942. стрељале 31 
мештанина Ирига. Министар-
ка Дарија Кисић и председник 
Општине Тихомир Стојаковић от-

ворили су Летњу школу Академије 
младих  лидера са инвалидитетом 
у Врднику. Председник Стојако-
вић и заменик Миодраг Бебић 
поделили су уџбенике ђацима у 
школама у Иригу и Врднику.

54. гОРњИ 
МИлАНОВАц
мост у враћевшНици

Нова топлана на биомасу биће 
спремна за ову грејну сезону. 
Одобрене су субвенције за солар-
не панеле за домаћинства. Реали-
зован је вишедеценијски захтев 
мештана да се у Враћевшници из-
гради мост. Одржан је Сабор ви-

олиниста у Прањанима. Роберту 
Чеху, директору Бермилтон групе, 
председник Општине Дејан Кова-
чевић уручио је сребрну медаљу 
„Таковски устанак“ за улагање у 
Горњи Милановац. Посетила нас 
је делегација из Норвешке, по-
водом 80 година од депортације 
4.000 заточеника, међу којима је 
40 било из Горњег Милановца. 
Одржана је презентација „Им-
пулс“ центра, на којој су основци 
демонстрирали знања из области 
вештачке интелигенције. Сви ђаци 
прваци добили су ранац са књига-
ма. Општина је организовала ма-
нифестацију „Бели лабуд“, у циљу 
очувања животне средине.

57. ВелИКА ПлАНА
асфалтирање парКиНга

Министарка Зорана Михајловић 
обишла је радове у ОШ „Надежда 
Петровић“, која се реконструише 
у оквиру националног програма 
енергетске санације објеката од 

јавног значаја.  Асфалтирани су 
паркинзи на улазу у град и код 
Дома здравља. Положени су венци 
на Спомен чесму борцима палим 
у ратовима током деведесетих. 
Председник Општине Игор Матко-
вић, са сарадницима и представни-
цима Националне службе за запо-
шљавање - филијала Смедерево, 
уручио је уговоре за самозапошља-
вање за 17 незапослених лица.

59. бечеј
обНова Крова шКоле

У току је реконструкција дела 
пута према Пољаници. Одржан 
је Меморијални турнир у малом 
фудбалу „Золтан Нађ Чампика“ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КИм

два Кампа 
За младе

49. ЗВечАН
дочеК ђаКа 
прваКа

Председник Привреме-
ног органа Општине Зве-
чан Иван Тодосијевић чес-
титао је деци, родитељима 
и школском особљу поче-
так нове школске године 
и присуствовао свечаном 
дочеку првака. Завршена 
је 26. културна манифес-
тација „Соколица“, на којој 
су учествовали еминентни 
уметници са КиМ, цен-
тралне Србије и региона, 
а у оквиру које је отворена 
изложба радова учесника 
ликовне колоније и до-
дељене награде.

47. КОСОВСКА МИТРОВИцА

посета председНице владе србије

Канцеларија за Косово и Метохију, у 
сарадњи са партнерима, организовала 
је два кампа за младе са Косова и Ме-
тохије. Jедна група од 20 средњошко-
лаца из Зубиног Потока учествовала је 
на тродневном „Еко кампу“ на Голији, 
уз подршку Општине Ивањица. Дру-
га група ђака из Клокота боравила је 
у дечијем кампу „Студеница 2022“, уз 
подршку манастира Студеница, где су 
им организоване рекреативно-едука-
тивне активности.

Председница Владе Србије, Ана Брнабић, 
започела је једнодневну посету северу Kосова 
и Метохије обиласком Мултимедијалног ин-
терактивног центра у Kосовској Митровици, 
за чију је адаптацију и опремање Влада Ср-
бије определила готово 100 милиона динара. 
Из овог центра премијерка је послала чврсту и 
јасну поруку да је Србија опредељена за мир 
и стабилност.

„Огромно ми је задовољство и велика част 
што сам данас на KиМ. Желим одавде да по-
шаљем јасну поруку мира, стабилности и толе-
ранције. Преносим, такође, и поруку председ-
ника Александра Вучића да ћемо увек бити уз 
наш народ на KиМ. Посебно ми је важно што сам 
у посети у овако тешком и комплексном тре-
нутку, задовољна што смо, и после последњих 
провокација, успели да сачувамо мир и интерес 
српског народа“, поручила је Брнабић.

Премијерка је навела да је Влада Србије, у 
последњих неколико година, на подручју KиМ 
инвестирала више него у последњих 40 годи-
на и напоменула да ће увек, у оквиру сваке 
своје дипломатске активности, инсистирати 
на томе да је формирање Заједнице српских 
општина од пресудне важности за даљи раз-
вој и напредак.

Директор Канцеларије за КиМ Петар Пе-

тковић изјавио је да је долазак премијерке 
Брнабић на КиМ више од посете, да пред-
ставља присуство државе на Космету, које 
нашем народу треба више од хлеба и воде. 
Брнабић је обишла и манастир Бањска у Зве-
чану, где ју је дочекао владика Теодосије са 

свештенством и великим бројем мештана, 
а затим је обишла и Рајску Бању, заједно са  
директором Канцеларије за КиМ Петром Пе-
тковићем, представницима Српске листе и 
председником ПО Општине Звечан Иваном 
Тодосијевићем.

48. леПОСАВИћ
посета породици јевремовић

Председник При-
временог органа 
Општине Лепоса-
вић Зоран Тодић, у 
присуству директо-
ра Канцеларије за 
КиМ Петра Петко-
вића и председника 
Српске листе Гора-
на Ракића, посетио 
је тринаесточлану 
породицу Јевремо-
вић у селу Трико-
се, која је добила 
подршку за покре-
тање породичног 
бизниса од Канце-
ларије за КиМ.

50. ОСечИНА

председНиК вучић 
На сајму шљива

Председник Александар 
Вучић отворио је Сајам шљи-
ва и у обраћању се осврнуо 
на урађене и будуће инфра-

структурне пројекте. У селу 
Плужац асфалтирани су пу-
теви у засеоцима Пољане и 
Павићи.

56. КРАљеВО

сајам бесплатНих уџбеНиКа

Народни посланик и пред-
седник омладине Стефан 
Аџић, заједно са представни-
цима омладине СНС, положио 
је венац на споменик невиним 

жртвама у акцији „Олуја“. 
Савет за образовање ГО СНС 
традиционално је организо-
вао бесплатни Сајам уџбеника 
за основце.

55. КИКИНДА
обНова главНог вреловода

Радови на реконструкцији 
главног вреловода су у за-
вршној фази. У току су радо-
ви и на рехабилитацији путне 
инфраструктуре, за које је 

град издвојио 25 милиона ди-
нара. Град Кикинда донирао 
је Полицијској управи уређај 
за утврђивање присутности 
дроге.

58. јАгОДИНА
Нови сКеНер

Општа болница добила је 
још један најмодернији шез-
десетчетворослајсни скенер 
марке „Canon“. Примопредаји 
скенера присуствовали су ру-
ководиоци установе и лекари, 
на челу са председником УО 
и народним послаником Ни-
колом Радосављевићем, који 
се захвалио Министарству 
здравља и председнику Алек-
сандру Вучићу на улагању у 
здравство у Јагодини.
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73. беОгРАДотвореНа КаНцеларија савета За омладиНу

Повереница ГО СНС Београд и потпредседница Главног одбора 
СНС Ана Брнабић обишла је новоотворену канцеларију Савета за ом-
ладину ОО СНС Палилула, где је разговарала са младим члановима 
о изазовима који су пред земљом, а у чије решавање ће и они бити 
укључени.

Повереник омладине ГО СНС Александар Јакшић, заједно са 
потпредседницима омладине Вељком Лукићем и Аном Марин-
ковић, обишао је одборе у Обреновцу, Сопоту и Врачару, где је 
разговарао са омладинцима о плановима и активностима у Бео-
граду.

у Бачком Петровом Селу и седми 
Бечеј фолк фест. Обновљен је део 
кровне конструкције ОШ „Шаму 
Михаљ“ у Бечеју.

60. КРУПАњ
уНапређење 
водосНабдевања

Одржан је састанак председ-
ника Општине Крупањ Ивана 
Исаиловића и Општине Мали 
Зворник Зорана Јевтића са пред-
ставницима ЈКП „Дрина“ у вези са 
унапређењем система водосна-
бдевања. Општина је расписала 
конкурс за суфинансирање мера 
енергетске санације породичних 
кућа, станова и стамбених зграда. 
Одржан је међународни стоноте-
нисерски камп Гево, на којем су 
учествовали спортисти из осам ев-
ропских земаља, као и наши гости 
стонотенисери из Грачанице.

61. КлАДОВО
саНација руКометНог 
тереНа

У вишедневној посети источној 
Србији боравио је шеф Одељења 
за сарадњу Делегације ЕУ Никола 
Бертолини. Председник Општи-
не Саша Николић нагласио је да 
је делегација дошла у обилазак 
реализованих пројеката, који су 
остварени захваљујући фондови-
ма ЕУ и Влади Србије. Општина 
санира рукометни терен у тврђави 
Фетислам. Састанку у Влади Ср-
бије, поводом предстојеће грејне 
сезоне, присуствовали су Бојан 
Божановић, заменик председника 
Општине, и Зоран Петровић, в.д. 
директора ЈП „Јединство“.

62. цРНА ТРАВА
прослављеН 
даН младих

Поводом Међународног дана 
младих, организовали смо турнир 
у малом фудбалу и караоке журку 
на игралишту школског центра. 
Настављени су радови на одржа-
вању локалних и некатегорисаних 
путева.

63. ПлАНДИШТе
помоћ За штићеНиКе 
у старом лецу

Хајдучица је добила нови терен 
за одбојку на песку. Културни цен-
тар организовао је разноврстан 
програм поводом месне и храмовне 
славе Преподобног Рафаила Банат-
ског. Одржана је промоција књиге 
„Долазак“ др Милана Мицића, прве 
књиге из опуса „Колонистичка на-
сеља у околини Мариолане“. По-
чела је санација водног чворишта у 
насељу Маргита. Дом здравља до-
био је акредитацију на седам годи-
на. Чланице Уније жена ОО и Акти-
ва жена „Гређанка“ реализовале су 
четврту акцију прикупљања помоћи 

за кориснике Дома за душевно обо-
леле у Старом Лецу.

64. ВРАње
раНчеви За прваКе

У акцији Савета за социјална 
питања ГО СНС уручени су ранче-
ви ђацима првацима у Расаднику, 
насељу у Врањској Бањи.

65. ћИћеВАц
прво дечије игралиште у 
плочНиКу

Насеље Плочник добило је прво 
дечије игралиште. Појате и ин-
дустријска зона добили су нову 
секундарну водоводну мрежу. Ан-
гажовањем младих, библиотека у 
Сталаћу добила је нови изглед. За-
почета је и реконструкција спорт-
ске хале у Сталаћу, захваљујући 
Министарству омладине и спорта. 
Такође, замењена је столарија у 
школи у Град Сталаћу.

66. ЗАјечАР
КултурНа дешавања

Одржане су традиционалне ма-
нифестације - Гитаријада у Зајеча-
ру, Илиндански сабор у Шипикову 
и Хајдук Вељкови дани у Ленов-
цу. У Великој Јасикови одржана 
је трећа манифестација народ-
ног стваралаштва Влашке лепоте 
Балкана, уз богат културно-умет-
нички програм. На Феликс Рому-
лијани организован је сценско-му-
зички спектакл „Паклена комедија 
- Исповести серијског убице“, са 
холивудским глумцем Џоном Мал-
ковичем, уз пратњу аустријских и 
пољских музичара.

67. АлИбУНАР
поправКа фоНтаНе

Савет Месне заједнице, на 
предлог мештана Алибунара, 
иницирао је поправку фонтане и 
уређење платоа испред сале СО. 
Агенција за акредитацију здрав-
ствених установа уручила је Дому 
здравља сертификат о акредита-
цији на период од седам година.

68. лОЗНИцА
реКоНструКција четири 
шКоле

Помоћник градоначелника 
Љубинко Ђокић обишао је чети-
ри школе, које су у претходних 
годину дана уређене и рекон-
струисане. Канцеларија за младе 
обележила је Међународни дан 
младих. Расписан је позив за до-
делу бесповратних средстава мла-
дим породицама за изградњу и 
реконструкцију сеоских кућа. Ор-
ганизоване су манифестације Дан 
дечијег риболова и Дечије лето. 
Реконструисана је Поп Лукина 
улица у центру града. Градоначел-
ник Петровић упутио је честитку 

Јовану  Кулезићу, освајачу брон-
зане медаље на Балканској ин-
форматичкој олимпијади. Такође, 
у градској управи разговарао је 
са мештанима Доњег Добрића 
и Зајаче. Нови асфалт добила је 
Улица војводе Степе, а уређен је и 
део корита реке Штире. Радови на 
путевима и електромрежи, које је 
приликом посете обећао председ-
ник Александар Вучић, изводе су 
у Брадићу, Горњим и Доњим Не-
дељицама, Брезјаку и Ступници.

70. беОчИН
бесплатНи уџбеНици

Организована је додела бес-
платних уџбеника за ученике две 
основне школе. Активисти МО 
Бразилија уредили су простор око 
спортског терена. Председница 
Општине Биљана Јанковић обишла 
је Дом здравља, Полицијску ста-
ницу, Центар за социјални рад, 
Ватрогасно-спасилачку јединицу, 
Спортски центар и комунална пре-
дузећа. Започета је велика акција 
чишћење потока и канала. Потпи-
сан је споразум о додели пет гран-
това за предузетничку подршку и 
самозапошљавање Рома. У току је 
прва фаза реконструкције централ-
ног вртићког објекта у Беочин гра-
ду. Одржан је Преображењски тур-
нир и манифестација „Под липом 
се хладимо, а медом се сладимо“, 
а обележени су и Дан МЗ Беочин 
село и Дан МЗ Сусек.

71. бАбУШНИцА
уређење Корита 
лужНице

Манифестација Михољски су-
срети села други пут је одржана у 
Љуберађи, а том приликом пред-
седница Општине Ивана Стоји-
чић истакла је добру сарадњу са 
Министарством за бригу о селу. 
Општина је за уређење локалних 
путева издвојила 16 милиона дина-
ра, а Путеви Србије улажу значајна 
средства за радове на државним 
путевима. Уређено је корито реке 
Лужнице у селу Горчинци. Очекује-
мо да Србијаводе заврше уређење 
Лужнице у центру града и да запо-
чнемо санацију кеја. Постављена 
је нова расвета и реконструисане 
су клупе. Очекује нас изградња 
пута Стол-Кијевац и реновирање 
вртића „Дечија радост“, а заврше-
на је канализација у Улици Ивице 
Миладиновића и реконструкција 
библиотеке. Такође, поставља се и 
ограда око пијаце.

72. СУРДУлИцА
помоћ За девојчице

Чланови Савета за социјална 
питања обишли су девојчице 
Тамару и Анђелу у забаченом 
селу Драинци, које живе у лошим 
условима, и уручили им донацију 
у виду хране и средстава за 
хигијену.

69. КУлА
бесплатНи уџбеНици 
За прваКе

Кандидати које је подржала 
СНС убедљиво су победили на 
изборима за Савет МЗ Горњи 
град. Додељена је опрема за 
рад, у оквиру пројекта подрш-
ке самозапошљавању. После 
20 година, поново ради школа 
пливања на градском базену. 
Свечано је отворен погон за про-
изводњу средстава за дезинфек-
цију фирме „Сигма“ у Црвенки, 
а церемонији су присуствовали 

министарка Анђелка Атанаско-
вић, покрајински секретар Зоран 
Гојковић, председник Општине 
Дамјан Миљанић и директор 
„Сигме“ Драган Капичић. У Ли-
пару су положени венци у част 
слободе и историје нашег наро-
да. Председник Миљанић при-
суствовао је пријему ђака првака 
у свим школама, а Општина је 
обезбедила бесплатне уџбенике 
и школски прибор.
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80. бАРАјеВО
дружење са грађаНима

Активисти ОО редовно су одр-
жавали штандове на више лока-
ција, разговарали са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“.

81. ВОжДОВАц
уређење ЗелеНе 
површиНе

Активисти МО Зуце уредили су 
зелену површину око зграде вр-
тића и дечијег парка.

82. ВРАчАР
летње маНифестације

Позоришном представом „Де-
чије заврзламе Машe и медe“, као 
и програмом за децу Пеђолина, 
затворено је Врачарско дечије 
културно лето. Манифестација Ка-
раван културе на Врачару затво-
рена је 102. извођењем представе 
„Цацијев успоменар“.

83. лАЗАРеВАц
радови у улици 
вуКа Караџића

Кроз свакодневне разгово-
ре са грађанима покушавамо да 
решимо проблеме са којима се 
сусрећу. У организацији ГО, одр-
жан је Фестивал занатског пива. 
У току је изградња водоводне и 
канализационе мреже у Улици 
Вука Караџића, која ће добити 
и нове тротоаре, коловоз и лед 
расвету. Настављена је подела 
колица са носиљком родитељи-

ма чије су бебе рођене током ове 
године.

84. МлАДеНОВАц
боља беЗбедНост деце

У протеклих месец и по дана, 
527 деце научило је да плива у 
Спортском центру. Уређене су 
зоне безбедности око још три 
школе - у Ковачевцу, Село Младе-
новцу и Кораћици. Младеновац је 
био домаћин Међународног мемо-
ријалног турнира „Љубомир Ива-
новић Геџа“. Свечаном академијом 
и доделом признања, обележен је 
Дан општине. Потписан је спора-
зум о сарадњи између општина 

Младеновац и Пале из Републике 
Српске. Активисти и функционери 
ОО редовно разговарају са грађа-
нима о плановима за даљи развој.

87. НОВИ беОгРАД
уређење шКолсКог 
дворишта

Фарбањем реквизита и клупа, 
сакупљањем смећа и прањем иг-
ралишта, уређено је двориште ОШ 
„Влада Обрадовић Камени“ на 
Лединама. На иницијативу наших 
активиста, постављене су клупе на 
потезу од улице Џона Кенедија до 
Сремских одреда. У блоку 37 сани-
рана је мини депонија.

88. ОбРеНОВАц
путовање За младе

Млади из Обреновца су четвр-
ти пут имали прилику да путују у 
Грчку на бесплатно летовање. Та-
кође, Општина је за 50 најбољих 
студената организовала одлазак 
на Закинтос.

89. СОПОТ
чишћење шКолсКих 
дворишта

У току је изградња паркинга у 
МЗ Стојник, испред црквеног дво-
ришта, као и насипање гребаним 
асфалтом Улице Љубивоја Жива-
новића. Повереник ОО Живорад 
Милосављевић обишао је МЗ Сла-
тина, Рогача, Сопот, Дучина, Ђу-
ринци и Мали Пожаревац, и разго-
варао са суграђанима. Омладина 
ОО очистила је дворишта школа у 
Сибници, Рогачи и Сопоту.

90. чУКАРИцА
саНација КоловоЗа

У Улици Стевана Филиповића 
изграђен је тротоар на месту на 
којем је недостајао, а следи сана-
ција коловоза од пружног прелаза 
до изласка из насеља према Срем-
чици. Представом „Чувари Модре 
горе“, уз логорску ватру и ватро-
мет, завршен је Летњи спортско-
образовни камп. Велики парк на 
Бановом брду био је премали да 
прими све љубитеље доброг фил-
ма и музике, који су уживали у 
дводневном фестивалу „Летњи 
дан - Матија Бан“.

74. ПАлИлУлА

еКсКурЗија За Најбоље ђаКе

Учесници ТИД Регате, највеће и нај-
дуже речне Регате на свету, стигли су 
на Палилулу, где их је  наша Општина 
угостила на Ади хуји. Дечији камп „Ср-
бија те зове“, трећу годину заредом, 

окупио је децу која живе у српским ен-
клавама на Косову и Метохији, региону 
и дијаспори која су, поред спортских ак-
тивности, имала прилику да уче и о ис-
торији Србије. Ђаци генерације основ-

них школа отпутовали су на екскурзију 
којом их је наградила ГО Палилула. На 
иницијативу Општине, асфалтирана је 
Улица сестара Букумировић у Вишњич-
кој Бањи.

79. гРОцКА
Нова амбулаНта 
и реНовирање шКоле

У Пударцима је постављен 
камен-темељац за амбуланту, 
која ће заменити претходну 
монтажну бараку и имаће 100 
квадрата. На објекту Средње 
школе замењена је комплет-
на столарија, израђени су 
нови плафони и ЛЕД расвета. 

У Врчину је започета рекон-
струкција надвожњака преко 
ауто-пута. Активисти Уније 
младих разговарали су са су-
грађанима и делили странач-
ки материјал на штандовима 
у Умчарима, Гроцкој, Болечу и 
Калуђерици.

86. САВСКИ ВеНАц
поКлоН За ђаКе прваКе

У оквиру традиционалне ак-
ције даривања ђака, Општина 
је обезбедила поклон торбе и 
комплетан школски прибор за 
све прваке. Реновирано је игра-
лиште ДКЦ „Мајдан“, уз помоћ 
амбасаде НР Кине. Одржане су 
бесплатне представе за децу 
и Летњи спортски камп за ос-
новце. У Топчидерском парку 
одржане су Дечије летње игре. 
Почела је реконструкција ин-

терблоковске саобраћајнице у 
Булевару војводе Мишића. На 
иницијативу грађана, замењено 
је још 59 старих контејнера. За-
вршени су радови на уређењу 
Улице Радивоја Лоле Ђукића. 
КЗМ учествовала је на Међуна-
родном дану младих. Одржана 
је трибина „Будимо безбедни“. 
Председник Општине Милош 
Видовић разговарао је са грађа-
нима.

75. СТАРИ гРАД
обележеН даН младих

Поводом Светског дана ху-
маности, омладина ОО посе-
тила је пет породица и уручила 
им пакете који су обезбеђени 
из личних средстава активиста. 
Поводом Међународног дана 
младих, Општина је организо-
вала низ едукативних и култур-

но-забавних радионица, ди-џеј 
наступа и велики концерт на 
Калемегдану. Поводом почетка 
школске године, на иницијати-
ву председника Општине Ра-
дослава Марјановића, одржан 
је састанак са директорима 
свих основних школа.

77. РАКОВИцА
увеК са Комшијама
Почела је дру-

га фаза изградње 
канализације у 
насељу Сунчани 
брег. Завршена је 
изградња паркинга 
у улицама Павла 
Вујевића, Јелезова-
чкој и Подавалској. 
На молбу грађана, 
асфалтиран је део 
Миљаковачке стазе 
и крак Улице Све-
ти Лука у Реснику. 
Асфалтиран је и 
део Вукасовићеве 
улице на Миља-
ковцу. У ОШ „Ни-
кола Тесла“ у току 
је реконструкција 
базена. У ОШ „14. октобар“ у 
Кнежевцу обновљена је фасада, 
а у ОШ „Иво Андрић“ поста-

вљена је нова ограда. Раковички 
напредњаци свакодневно су по-
сећивали комшије и организова-
ли штандове.

76. ЗВеЗДАРА
чишћење парКа, подиЗање ограде

Активисти МО Вуков споменик 
очистили су паркић Бубамара. На 
иницијативу грађана из ВМЛ, ак-
тивисти СНС поставили су ограду 
између цркве и игралишта за децу. 
У Орловском насељу одржан је Ме-
моријални турнир „Душан Јовано-
вић”. Широм Звездаре честитали 
смо нашим члановима славу Све-
ти Илија, уз скромни знак пажње, 
финансиран из личних средстава 
наших функционера. Председник 
ГО Звездара Владан Јеремић оби-
шао је радове на уређењу Улице 

Жарка Трпковића у ММЛ. Пово-
дом Међународног дана младих, 
министарка Дарија Кисић посети-
ла је Удружење за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама, 
где је учествовала у радионицама 
израде магнета, оцртавања шоља 
и платна. Заменица градоначе-
лника Весна Видовић, градски се-
кретар за просвету Ненад Радић и 
председник ГО Звездара обишли 
су потенцијалне локације на који-
ма би могли да се подигну вртићи 
и  школе у Миријеву. 

78. ЗеМУН
раНчеви За прваКе

Близу 1.900 ђака првака, 
првог дана школске године, у 
учионицама сачекали су ран-
чеви и школски прибор. У Ба-
тајници је завршена изградња 
надвожњака преко пруге, а из 
буџета ГО Земун уређен је и 
опремљен дечији парк у Пр-
вомајској улици и обновљена 
је и унутарблоковска површи-
на у Улици Мића Радаковића. 

У току је изградња канали-
зационе мреже у Улици Јозе 
Шћурле. Настављају се радови 
на редовном одржавању Угри-
новачке улице. Почела је из-
градња подземне гараже код 
Пинкија. Отворен је музичко-
филмски фестивал Земун фест. 
Активисти ОО донирали су 
пластичне чепове у акцији „Чеп 
за хендикеп“.

85. СУРчИН
обНова сале у добаНовцима

У МЗ Прогар асфалтиран 
је тротоар у Улици Момира 
Пуцаревића, а у току је по-
стављање крова на фискул-
турној сали у Добановцима. 
Потписани су уговори за 
финансирање пројеката цр-

кава и верских заједница. МЗ 
Бољевци и Добановци обе-
лежиле су сеоске славе орга-
низовањем низа  манифеста-
ција. Завршене су бесплатне 
школе спорта за ученике ос-
новних школа.



орденом српске ЗастаВе дрУгог степена одликоВан је командант 
националне гарде охаја, генерал мајор џон харис

на промоцији најмлађе класе официра Војске срБије У БеоградУ

срдачни сУсрет на кошаркашком теренУ пре гоВора 
У Згради Уједињених нација

министрУ спољних послоВа кУБе БрУнУ едУардУ родригесУ 
париљи УрУчен је орден српске ЗастаВе прВог степена

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
ЊУЈОРК

председник александар ВУчић УрУчио је премијерУ мађарске ВикторУ 
орБанУ орден репУБлике срБије на Великој огрлици За иЗУЗетне 

ЗаслУге У раЗВијањУ и УчВршћиВањУ мирољУБиВе сарадње 
и пријатељских односа дВе Земље

БЕОГРАД

БЕОГРАД


