НА САМИТУ ГЛАВНИХ ГРАДОВА ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
У САВА ЦЕНТРУ УЧЕСТВОВАЛИ СУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ 13 МЕТРОПОЛА

Велики пројекти и очекивања
Свечани скуи ошворио иремијер Александар Вучић
да многи градови, предузећа и компаније из земаља учесница скупа могу да
помогну
Током радног дела састанка, разговарало се о развоју

Је госте из иностранства на
што чвршћу сарадњу размену знања и искустава.
Београд је седиште космополитског духа на простору западног Балкана
рекао је Вучић. Ми смо
спремни да научимо нешто,
и да чујемо искуства других
градова.
Премијер је нагласио да
Београд има велике пројекте, наде и очекивања и

У САВА центру јуче је
одржан Самит градоначелника градова централне и
југоисточне Европе, у организацији града Београда

-

и Националне алијансе за
локални економски развој.
Конференцију на којој је
присуствовало 13 градских
лидера, и око 200 гостију
отворио је премијер Србије

-

Александар Вучић.
Први човек Владе позвао

-

инфраструктурних

нима су се обратили и Иво
Комшић,
градоначелник
Сарајева, Коце Трајановски
из Скопља, Зоран Јанковић
из Љубљане, Подгоричанин
Славољуб Стијеповић, као и
представници Беча, Варшаве, Атине, Тиране, Будимпеште, Букурешта и Софије. ■

проје-

ката и унапређењу квалитета живота у главним градовима.
Градоначелник

Синиша

Мали представио

је пројекат

м.т.к.

"Београд на води", а присут-

НОВИНАРИМА је најинтересантнији био први човек Загреба Милан
Бандић.
Земље у овом делу Европе дуго нису знале да се веселе туђим успесима и то ће морати да науче. Београд се позитивно променио
рекао је Бандић, који се интересовао за пројекат "Београд на води",
пошто Загреб планира нешто слично да гради на обалама Саве.

-

-
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САРАДЊА Учесници Самита јуче у Сава центру

Фото П. Митић

