Обележавање годину дана рада Владе Републике Србије
Годину дана рада Владе Републике Србије у мандату председнице Владе Ане
Брнабић биће обележено у четвртак, 5. јула, у Суботици.
Председница Владе ће обићи више локација у току дана, заједно са ресорним
министрима, председником Покрајинске Владе Игором Мировићем и
градоначелником Суботице Богданом Лабаном. Дан се завршава великом
конференцијом за медије на Палићу уз учешће свих чланова Владе.
Председница Владе Ана Брнабић, посетиће немачку компанију Норма група
(Слободна зона, Батинска 94 ) у 10 часова. Премијерка ће обићи
производни погон компаније која је од почетка свог пословања у Србију
инвестирала више од 32 милиона евра.
Премијерка Брнабић потом ће се упутити ка Хемијско-технолошкој школи
(Максима Горког 53) у 12 часова. Хемијско-технолошка школа, позната
по ученичком предузетништву, у процесу је реновирања.
Председница Владе посетиће потом апотеку „Суботица“ (Трг слободе 1) у
13:30 часова, где ће се упознати са функционисањем система еРецепт и
централизованом апликацијом јединствена листа чекања.
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић присуствоваће акцији "Полиција у заједници", у близини
Градске куће у 13:30 часова.
Потпредседник
Владе
и
министар
трговине,
туризма
и
телекомуникација Расим Љајић прво ће обићи реновирану Летњу
позорницу на Палићу, Парк хероја бб, у 15:30 часова, а затим биоскоп
„Абазија“, Сплитска алеја 27, у 15:45 часова. На крају ће обићи локацију за
изградњу спа центра на Мушком штранду на Палићу (Омладински парк бб)
у 16 часова.
Представници
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре, обићи ће радове на "Ипсилон краку", обилазнице око
Суботице која спаја граничне прелазе Хоргош и Келебију, од 15 часова.
Окупљање за медије је на делу код Биковачког пута.
Министар финансија Синиша Мали присуствоваће отварању Царинске
испоставе Слободна зона Суботица (Батинска 94, Слободна зона) у 11
часова.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав
Недимовић потписаће уговоре са пољопривредницима у оквиру ИПАРД
програма у Градској кући (Штросмајерова 3) у 14:30 часова.
Министар заштите животне средине Горан Триван посетиће Регионалну
депонију д.о.о. (Трг Лазара Нешића 1) у 14 часова, док ће у 15 часова
обићи Зоолошки врт Палић (Крфска 4).
Министарка правде Нела Кубуровић посетиће јавнобележничку
канцеларију Николе Милишића (Штросмајерова 8ж) у 14:30 часова.
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, заједно
са председницом Владе Аном Брнабић, посетиће Хемијско – технолошку
школу у 12 часова и апотеку „Суботица“ у 13:30 часова.
Министарство одбране и Војска Србије ће у оквиру обележавања годину дана
рада Владе, приредити за грађане Суботице тактичко-технички збор наоружања и
војне опреме, у времену од 10 до 17 часова, на централном градском тргу, који ће
обићи министар одбране Александар Вулин.
Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић обићи ће
Геронтолошки центар (Петра Драпшина 3), који се реновира средствима из
Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014 –
2020, у 14 часова.
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић
обићи ће са премијерком Брнабић Хемијско – технолошку школу у 12
часова.
Министар здравља Златибор Лончар присуствоваће са председницом
Владе промоцији система еРецепт и јединствене листе чекања у апотеци
„Суботица“ у 13:30 часова.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић посетиће Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ (Јаше
Игњатовића 6) у 15 часова.
Министар омладине и спорта Вања Удовичић потписаће Уговор о
извођењу радова на Градском стадиону, у Градској кући (Штросмајерова 3)
у 14 часова, након чега ће обићи Халу спортова (Ференца Сепа 3) у 14:45
часова. Удовичић ће у 15:15 часова обићи и Градски стадион (Изворска
бб).

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић у 13 часова
обићи ће Народно позориште (Трг слободе). У 13:30 часова посетиће
Народни музеј (Трг синагоге) а након тога у 14 часова обићи ће Суботичку
синагогу (Трг Комора и Јакоба 6).
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону
политику Славица Ђукић Дејановић на почетку обилази предшколску
установу „Наша радост“ (Антона Ашкерца 3) у 11 часова. Потом ће у 12
часова посетити породицу Вукмировић (Трг Цара Јована Ненада 15) где ће
представити мере популационе политике. Славица Ђукић Дејановић
присуствоваће трибини на Економском факултету (Сегедински пут 9 – 11)
на којој ће бити представљено истраживање о миграцији студената, у 13
часова, а након тога у 15:30 часова обићи ће Удружење пензионера Палић
(Сплитска алеја 1).
Министар без портфеља задужен за равномерни регионални развој
Милан Кркобабић састаће се у 15:45 часова са директором Развојне
агенције „Панонрег“ Миланом Миличевићем и председником Задружног
савеза Војводине Радисавом Јовановим (Трг Цара Јована 15).
Министар без портфеља задужен за технолошки развој Ненад Поповић
обићи ће компанију „Технологије будућности“ (Ђуре Ђаковића 2) у 15.30
часова.
Председница Владе Ана Брнабић, заједно са члановима Владе, представиће
резултате рада у првих годину дана рада и приоритете за наредни период, на
конференцији за медије која ће се одржати у Великој сали, на Великој тераси
на Палићу, Парк хероја бб, са почетком у 17 часова.

