
ОПШТИНА ПО
МЕРИ ГРАЂАНА



Поштовани суграђани, 

Сумирајући резултате из претходне четири године, 
с поносом могу да кажем да смо успели.  Марљивим и 
мерљивим радом и одржавањем  обећања, уз Вашу подршку, 
разумевање и сугестије постигли смо да општина Сурчин 
буде општина по мери својих грађана, општина која се 
убрзано развија и има светлу будућност. Успешност меримо 
резултатима, а нама су, пре свега, важни резултати којима сте 
Ви, наши суграђани, задовољни.

Уложили смо велике напоре да унапредимо живот 
грађана, а да се општина није задужила ни за један динар. 
Анулирали смо дугове наслеђене 2012. године, вратили оно 
што је претходна власт задужила и ненаменски потрошила. 
Између осталог отплатили смо њихов дуг за „Сурчинску петљу“ 
од 75 милиона динара, кредит и камату од 
милион евра, а грађанима који су са општином 
до 2012. године закључили уговоре за изградњу 
канализационе, водоводне и гасоводне мреже 
које нису изграђене, вратили смо уложени новац 
у износу од око 168 милиона динара. 

Наредне странице „Сурчинских новина“ 
подсетиће Вас само на део урађених пројеката. 
А све шта смо обећали, испунили смо.  Урадили 
смо и више него што смо обећали. Знамо да 
грађани све знају, да памћење народа није 
селективно и да знају да смо обећали све за 
нашу децу и изградили и фискултурну салу у 
Бечмену, терен за фудбал са вештачком травом 
у Добановцима, вртић у Бољевцима и вртић у 
Сурчину за око 400 деце, реновирали и средили 
објекте свих школа, започели, а до краја 
године ћемо завршити гасификацију свих основних школа, 
изградили „Јаковачки дом“ и два дома културе у Бољевцима 
и Добановцима, изградили двадесетседам нових паркова 
за децу и шест  теретана на отвореном. Треба да знате и да 
је 2012. године  на територији наше општине постојао само 
један парк, онај у центру Сурчина, чија је изградња коштала 
више десетина милиона динара и који смо отплаћивали све 
до 2017. године, а ми смо само ове године изградили седам 
нових паркова и две теретане на отвореном, за нашу децу.  
Завршили смо процедуру за фискултурну салу у Добановцима 
и до краја године крећемо са радовима. Без најаве и помпе 
реновирали смо спортску салу у Бољевцима, комплетно 
изградили објекат Кајак кану клуба у Прогару, радимо 
реконструкцију отворене сцене и гледалишта у Бојчинској 
шуми и позориште у Сурчину. Реновирали смо објекат 
старог Дома здравља у Сурчину и у њега сместили катастар 
непокретности и јавна предузећа, а објекат у Војвођанској 80 
адаптирали за рад Центра за социјални рад. 

Обећали смо завршетак деонице Сурчин –Обреновац 
ауто-пута „Милош Велики“  и изградили обећану деоницу 
и пре уговореног рока. Удруживши енергију, знање и 
оптимизам, исправљајући „криву Дрину“ из периода од 
пре 2012. године,  успели смо да се изборимо да поред два 
прикључења на аутопут „Милош Велики“ у Сурчину, добијемо 
и прикључење у Јакову које ће се радити када и деоница 

овог ауто-пута од Сурчина до Новог Београда. Сви главни 
путеви кроз нашу општину су обновљени, а наставили смо и 
асфалтирање улица и изградњу нових тротоара и то ћемо 
радити и убудуће. Реновирали смо старе и изградили нова 
аутобуска стајалишта и иницирали побољшање јавног 
превоза у свим нашим насељима. Одвојили смо Дом здравља 
Сурчин од земунског и опремили га савременим рендген 
апаратом, мамографом и ултразвуком.  Изградили смо 45 км 
канализационе мреже у централном делу општине Сурчин и 
прикључили 350 домаћинстава и све јавне институције у том 
подручју. Изградили смо водоводну мрежу у насељу „Кључ“, а 
Бољевчанима решили вишегодишњи проблем прикључења 
и легалног коришћења градске воде. Реновирали смо 
месну заједницу у Бољевцима, завршавамо у Петровчићу, 
за Месну заједницу Добановци смо обезбедили простор 
у новоизграђеном Дому културе,  Месну заједницу Јаково 

крећемо да радимо већ од следећег месеца.  
Реконструкцију месних заједница у Прогару 
и Бечмену радићемо у наредном периоду. 
Уредили смо и наставићемо да уређујемо сва 
гробља на територији општине. Обећали смо 
тржно пословни центар Лидл у Сурчину и Лидл 
ускоро почиње да се гради. На 220 хектара 
добановачке земље градиће се стамбено-
индустријски-пословни комплекс „Сингидунум“. 
Компанија „Ванси“ реализује највећи 
концесиони уговор у нашој земљи  за аеродром 
„Никола Тесла“..

Успели смо да обезбедимо да Сурчин 
добије „Национални фудбалски стадион“ 
поред новог аутопута и залажемо се да нови 
хиподром, зоолошки врт и аква парк буду 

на потесу између „Националног стадиона“ и реке Саве. 
Потрудићемо се да променимо центар Сурчина изградњом 
новог административно-пословног комплекса (у којем ће бити 
смештене све републичке, градске и општинске интитуције) и 
изградњом нове пијаце, тако да све буде доступно грађанима, 
све на једном месту. Реновираћемо фискултурну салу и дом 
културе у Прогару, дом културе у Петровчићу и изградити Дом 
културе у Бечмену. Залажемо се за изградњу  новог вртића на 
међи између Сурчина, Јакова и Бечмена за смештај 270 деце 
и изградњу објекта за борилачке и мале спортове и удружења 
грађана. Развијаћемо постојеће туристичке потенцијале 
и афирмисаћемо нове туристичке капацитете, развијајући 
ловни, еко туризам на локацији „Вишњик“ у Петровчићу.

На многе изазове које смо поставили већ смо одговорили 
и то се већ препознаје, а то нам даје мотив да истрајемо на 
начин како смо радили у претходном периоду и да убудуће 
будемо још бољи. Најважније је да увек гледамо у будућност, 
да се  не хвалимо урађеним, већ да нам то буде подстрек за 
даљи рад. Зато желимо да заједно наставимо да радимо и 
градимо, јер смо свесни да будућност зависи од свих нас и од 
тога колико труда и енергије у њу уложимо.
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ГРАДСКА ОПШТИНА

СУРЧИН

Следећи политику председника Републике Србије, Александра Вучића, 
захваљујући којој је Србија економски обновљена, уређена, модерна 
европска држава, регионални лидер у економији, инфраструкури, 
стабилности сваке врсте, афирмацији људских права и слобода, али и 
у образовању, култури, науци, просвећености, спорту, трудимо се да 
створимо све потребне услове за квалитетан живот наших грађана.
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СУРЧИН - ОПШТИНА ОТВОРЕНОГ СРЦА
НАЈБОЉЕ ОЦЕЊЕНА ГРАДСКА ОПШТИНА

Транспарентност Србије: Општина Сурчин – најбоље 
оцењена градска општина према резултатима истраживања 
Индекса транспарентности локалне самоуправе

Транспарентност Србија је објавила да је општина Сурчин 
најбоље оцењена градска општина у 2019. години, која према 
рангирању на основу Индекса транспарентности локалне 
самоуправе има индекс 42.

Најважнији циљ који Транспарентност Србија жели 
да оствари јесте повећање транспарентности рада 
државних органа као начин да се спречи злоупотреба 
јавних овлашћења у приватне сврхе. Своје циљеве 
Транспарентност Србија остварује превентивним деловањем 
– подизањем свести јавности о опасностима и штетама 
које корупција наноси друштву, подстицањем реформи и 
предлагањем конкретних препорука.

Индекс транспарентности локалне самоуправе 2019 
(ЛТИ) представља истраживање, оцењивање и рангирање 
свих градова, општина и градских општина у Србији, које 
је спровела Транспарентност Србија. Истраживањем 
је обухваћено 145 јединица локалне самоуправе и 25 
градских општина. Општине и градови су рангирани на 
основу критеријума транспарентности, одређених путем 95 
индикатора. Коначне оцене, односно индекси могу бити у 
распону од 0 до 100, а у пракси су општине и градови имале 
оцене између 12 и 67. Индикатори су груписани у 8 категорија: 
„Скупштина и веће“, „Буџет“, „Општина и грађани“, „Слободан 
приступ информацијама“, „Јавне набавке“, „Информатор о 
раду“, „Јавна предузећа и установе“ и „Јавне расправе“, 
а 14 индикатора спада у категорију „остали“, односно нису 
посебно груписани.



Све што знамо о томе како треба живети, шта 
радити и какав бити, научили сам још у вртићу. 
Мудрост нас није чекала на врху планине, на 
крају дугог успона школовања, него се крила на 
тобогану дечијег игралишта. У вртићу смо научили: 
све подели са другима, играј поштено, не туци 
друге, сваку ствар врати на своје место, почисти 
за собом, не узимај шта није твоје, кад некога 
повредиш, извини се, пери руке пре и после јела, 
поврће је здраво, живи уравнотежено: мало учи, 
мало размишљај, цртај, сликај, певај и плаши, играј 
се и ради –сваки дан од свега по мало, кад изађеш 
у свет буди опрезан, држи се за руке и не удљавај 

се од свог друга и никад не заборави да чудо 
постоји.

И чудо се десило. После скоро три деценије 
чекања, Бољевци су добили вртић за око 
110 малишана. Залагањем и средствима 
Градске општине Сурчин део простора тада 
неупотребљивог Дома културе је реновиран 
и надограђен у вртић и опремљен свиме што 
је потребно за његово функционисање. Вртић 
„Бисер“ је са радом почео у септембру 2019. 
године и поводом његовог отварања заменик 
градоначелника Београда, Горан Весић, је рекао: 
„Нама је однос према најмлађима веома важан јер 

НОВИ ВРТИЋИ ЗА НАШE МАЛИШАНЕ
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НЕКАДА

НЕКАДА

САДА

САДА

У ТОКУ РАДОВА

ВРТИЋ У СУРЧИНУВРТИЋ „БИСЕР” У БОЉЕВЦИМА

зрелост једног друштва огледа се у томе како се 
опходи према најмлађима и најстаријима“.

И чудо се десило и у Сурчину. Око триста места 
за најмлађе Сурчинце обезбеђено је у новом вртићу 
у Косоваској улици. Сурчинска општина има нешто 
више од 3.000 малишана узраста до седам година. 
Отварањем овог објекта општина Сурчин је ближа 
циљу да постане општина без листе чекања за 
смештај у вртиће. После дуге борбе општине Сурчин 
да се исправе имовинско-правне грешке из прошлог 
периода и зграда старе школе  врати под окриље 
образовања, коначно је постигнут циљ и Сурчин је 
добио још један савремен вртић, у коме ће наша 
деца бити сигурна, где ће имати све услове за игру 
и правилан развој.  Иза сваког од наведених чуда 
стоји велики рад, залагање, упорност и енергија 
председника ГО Сурчин и његовог тима. Стеван 
Шуша се залаже да Сурчин добије још један вртић, 
површине око 1.800 m2 са око 270 места за смештај 
деце. То ће се догодити у наредном периоду ако све 
буде ишло по плану. Тада ћемо причати о новом чуду, 
јер деца у чуда верују, а одралси их остварују.



ПАРК  „СУНЧАНА ПАДИНА“ - НОВИ СУРЧИН ПАРК „ЉУБАВИ“ - ПЕТРОВЧИЋ ПАРК „ДРУГАРСТВА“ - ПРОГАР

НОВИ ПАРКИЋИ ЗА НАШУ ДЕЦУ

ЈАКОВО - ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ПАРК „ДЕЧИЈА РАДОСТ” - ДОБАНОВЦИ

ПАРК  ЂОРЂА РАДОВИЋА - ЈАКОВО
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Издвајањем значајних средстава у овој 
години изградили смо седам нових паркова, 
игралишта за нашу децу и две нове теретане 
на отвореном. Због безбедности малишана 
паркови су ограђени и изграђени по највишим 
стандардима, са подлогом од ливене гуме  
и адекватним справама за игру, које деци 
омогућују и правилан моторички развој. 

Теретане на отвореном намењене су 
тинејџерима и свима који желе да задрже добру 
форму и да се рекреирају на свежем ваздуху.

Наставићемо са градњом нових паркова, 
са циљем да свако дете у близини свога дома 
има сигурно и безбедно место за игру, дружење 
са другарима, здрав боравак на отвореном у 
лепо уређеном простору. Испунили смо дато 
обећање и неискоришћене јавне површине 
претворили у игралишта. 2012. године смо 
имали један парк у центру Сурчина, а данас 
имамо 27 паркова и шест теретана на 
отвореном. 

Општина Сурчин има одговорну политику када су питању најмлађи 
суграђани, јер бригом о њима показујемо да бринемо о будућности.

ПАРК  „СУНЧАНА ПАДИНА“ - НОВИ СУРЧИН 
испред Храма светог апосатола и јеванђелисте 
Матеја, ул. Вишеградска 13 

ПАРК  „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ - ДОБАНОВЦИ 
ПКБ насеље - ул. Сестара Радовановић 

ПАРК  У ЦЕНТРУ - ДОБАНОВЦИ 
ул. Лоле Рибара 2;

ПАРК  ЂОРЂА РАДОВИЋА - ЈАКОВО 
Изградили смо парк и теретану у улици Ђорђа 
Радовића

ПАРК  У ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ - ЈАКОВО 
Бољевачка улица;

ПАРК  „ДРУГАРСТВА“ - ПРОГАР 
На углу улица Рашина бара и Пере Којадиновића, 
подигли смо парк и теретану;

ПАРК  „ЉУБАВИ“ - ПЕТРОВЧИЋ 
Дечанска улица

НОВОИЗГРАЂЕНИ ПАРКОВИ И ТЕРЕТАНЕ
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ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  ЗА НАШЕ ШКОЛАРЦЕ

Идеју да спорт буде здрав, доступан свима и масован Градска општина 
Сурчин се труди да оствари стварајући добре услове за наставу физичког 
васпитања у свим основним школама Сурчина.  

Од прошле године ученици из Бечмена имају наставу физичког васпитања у 
новоизграђеној фискултурној сали Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“, 
на коју су грађани овог сурчинског насеља чекали више деценија. Савремена 
фискултурна сала од 800 m2 располаже свим потребним условима за одвијање 
наставе физичког и одржавање спортских такмичења у најквалитетнијим 
условима. 

Фискултурна сала у Бољевцима је изграђена 2011. године, али већ дужи 
период није била функционална због проблема прокишњавања, лошег грејања 
и неодговарајућег пода. Градска општина Сурчин је значајна средства уложила 
у реконструкцију овог објекта, тако да је урађена комплетна хидроизолација 
крова,  термотехничка изолација, радови на ентеријеру, санитаријама, 
осветљењу, електроинсталацијама., постављању најквалитетнијег паркета. На 
часовима физичког васпитања бољевачки ђаци ће моћи да играју кошарку, 
одбојку, мали фудбал, да се баве гимнастиком, стоним тенисом, а после часова 
овај простор ће бити доступан грађанима и спортским клубовима. Објекат 
површине око 800 м2 има око 100 седишта за праћење спортских надметања у 
фискултурној сали.

У наредном периоду и деца Основне школе „Стеван Сремац“ у 
Добановацаима добиће фискултурну салу и коначно спортске активности 
имати у квалитетним условима. Пошто је општина Сурчин израдила пројектну 
документацију и решила компликоване имовинско-правне проблеме због којих 
се каснило са почетком радова, очекујемо да радови почну у току ове године.

ФИСКУЛТУРНА САЛА У БЕЧМЕНУ ФИСКУЛТУРНА САЛА У БОЉЕВЦИМА
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ШКОЛЕ ЗА СВУ НАШУ ДЕЦУ

ПРОГАР
замена паркета, постављање клима 

уређаја, замена столарије и улазних врата, 
стављање термотехничке изолације и 
фасаде, изградња тротоара око школе.

БОЉЕВЦИ
гасификација школе, реновирање 

школске кухиње и учионице, замена крова 
школе, испитивања хидрантске мреже и 
громобрана, замена фасаде и столарије, 
изградња летње позорнице у дворишту и 
ограђивање игралишта; 

ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 
ПРОГАР

ОШ ДУШАН ВУКАСОВИЋ 
ДИОГЕН ПЕТРОВЧИЋ

Право сваког детета је да се образује у школској 
средини, међу својим вршњацима, у складу са 
својим могућностима и потребама, да развија своје 
способности и да има могућност да максимално 
искористи своје потенцијале. 

Општина Сурчин је преузела на себе задатак 
да НАШОЈ ДЕЦИ створи услове за квалитетно 
школовање, за развој талената, за здраво слободно 
време у природи, парковима, на игралиштима. У 
претходном кварталу, од 2016. године ГО Сурчин је 
уложила средства у вредности преко 150 милиона 
динара за адаптацију свих школских објеката 
на својој територији, у складу са потребама и 
захтевима школа. Поред радова на школским 
објектима, општина је финансирала и превоз 
деце свих основних школа на школска такмичења, 
награде ђацима генерације, носиоцима Вукове 
дипломе, одличним ученицима и просветним 
радницима, помогла око школске славе и дане 
школа, приредила поклоне за ђаке прваке и набавку 
потребних средстава за рад.

Урадили смо:
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ СУРЧИН

санацију библиотеке, кухиње и зубне амбуланте, 
замену подних облога у учионицама и ходнику, 
чишћење цевовода и замену цеви,  извезли смо 1000 
м3 земљишта из дворишта, уредили и асфалтирали 

двориште, заменили сва улазна врата, урадили 
хидроизолацију и замену крова, прикључење школе  
на канализациону мрежу, урадили хидротехничку 
изолацију, спољну ограду око дворишта, паник 
лампе.

ОШ „22. ОКТОБАР“ СУРЧИН
паркетарске радове у сали, постављање ограде 

и капије око дворишта, набавку циркуларне пумпе за 
котао на гас,  замена кровних прозора, сређивање 
степеништа.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ ДОБАНОВЦИ
прикључење школе на гасоводну мрежу, санацију 

пода у учионицама, замену кровних прозора, замену 
дотрајалих олука, лимарске и кровопокривачке 
радове, замену унутрашњих врата, замену фасадне 
столарије, сређивање школских купатила и крова на 
школи, набавку паник лампи и видео надзора.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
прикључење на гасоводну мрежу,  радове у 

фискултурној сали и у малој сали, санацију крова 
школе и санацију равног крова, уградњу централне 
дојаве пожара, уређење купатила, оставе и 
свлачионица, асфалтирање дворишта, паркинг испред 
школе, кречење и уређење унутрашњости школе.

Инвестиција у знање 
плаћа најбоље камате

Бенџамин Френклин

БЕЧМЕН
изградња фискултурне сале, санација 

крова школе и  реконструкцију крова 
на котларници, ремонт термотехничке 
инсталације и хидротехничке радове. 

ПЕТРОВЧИЋ
кречење унутрашњости школе, замена 

фасаде на школи, хидроизолација  крова, 
сређивање дворишта школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
     ВУК КАРАЏИЋ

ОШ ВОЖД КАРАЂОРЂЕ ЈАКОВО
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НОВИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 
ЗА БУДУЋЕ ШАМПИОНЕ

У договору са Фудбалским савезом Србије 
општина је у Добановцима изградила први 
фудбалски терен са вештачком травом на својој 
територији. Овај терен ће бити саствани део 
будућег спортског комплекса у Добановцима, за 
који је у току израда Урбанистичког пројекта. 

САДА

НЕКАДА

Општина Сурчин је некадашњи хангар за чамце на обали савског рукавца у Прогару, 
надоградњом и укровљавањем, комплетним спољним и унутрашњим радовима претворила 
у  прави спортски објекат намењен воденим спортовима, првенствено кајаку и кануу, чиме 

се овај део сурчинске општине сврстао у будућу препознатљиву кајакашку дестинацију. 
Објекат за тренинге користи ККК „Марина Прогар“, чији је кану двоклек са две Николине, 

Мијушковић и Милић, био светски првак. 

САДА

НЕКАДА
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n  У току су радови на реконструкцији 
позоришне, мултифункционалне сале 
у центру Сурчина, у згради у којој је 
смештена општина. По завршетку ова 
сала ће бити спремна за позоришне 
и биоскопске представе, разнолике 
културне приредбе, концерте извођача 
музике и фолкорних, балетских и играчких 
ансамбала. Председник ГО Сурчин, 
Стеван Шуша, залаже се за изградњу 
новог пословног комплекса у који би 
биле пресељене општинске службе, а 
комплетан објекат у Војвођанској 79 који 
сада користи општина, био би враћен 
својој намени, култури.

n  У „Бојчинској шуми“  у Прогару се одвијају 
радови на реконструкцији и замени 
дотрајалих надстрешница на гледалишту.

n  Пре скоро тридесет година у Бечмену 
је започет Дом културе. Надовршени 
зидови који штрче из бетона изгледају 
као посмртни споменик који сведочи о 
нерационалности и немогућности да се 
сагледају стварне потребе и могућности 
у неком пређашњем времену. Желећи да 
промени слику центра Бечмена, искварену 
накарадним зидинама онога што је 
требало бити културно здање, општина је 
конкурсом дошла до идејног решења за 
реконструкцију започетог Дома културе. 
Када се заврши законски прописана 
процедура и обезбеде потребна средства, 
општина ће започети изградњу Дома 
културе у Бечмену. Општина Сурчин креће 
и у реновирање старих  домова културе у 
Петровчићу и Прогару. 

НОВИ ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ У НАШОЈ ОПШТИНИ

Некада је свако 
сурчинско село имало 

свој Дом културе. Од 
тих културних здања  
биле су остале само 

руиниране зграде, начете 
временом и влагом, као 

чувари давних успомена 
на време игранки и 

биоскопа. Домаћинским 
и одговорним вођењем 

општине Сурчин и 
стварањем финансијске 
стабилиности, стекли су 

се услови за улагања у 
капиталне инцестиције  

као што су домови 
културе. 

n  На иницијативу удружења 
пензионера, ловаца, 
риболоваца и голубара, 
омладинских и удружења 
у култури, на месу старог, 
оронулог ловачког дома 
у Јакову, изграђен је 
нови, „Јаковачки дом“  
са  преко 400 квадрата 
корисног простора за 
рад и деловање ових 
организација. У овом 
објекту свој простор за рад 
ће добити сва јаковачка 
удружења.

Изграђен нови „Јаковачки дом“ 

Дом културе - Бољевци

Дом културе - Добановци

Mултифункционалнa салa 
у центру Сурчина 

Дом културе у Бољевцима је завршен и спреман да се у њега уселе 
чланови Културно уметничких друштава „Бранко Радичевић“, и „Слаткович“, 
Аматерског позоришта „Баг театар“ и Удружење пензионера. Пола века се 
чекало да бољевачки објекат културе добије нови кров, сцену, гардеробе 
за извођаче, топло гледалиште, простор за удружења у култури.  Општина 
Сурчин је испунила обећање. Дом културе у Бољевцима је комплетно 
адаптиран и реконструисан и по његовом опремању разноврсни  културни 
садржаји  моћи ће да се представе са нове бине, са  нових „дасака које 
живот значе“.

У Дому културе у Добановцима, под будним 
оком надзора и финансијским средствима 
општине, свака цигла је огољена, свака греда и 
цев су замењени. Објекат је енергетски и статички 
обезбеђен,  унапређена је и његова енергетска 
ефикасност. Решени су многи проблеми због којих 

овај објекат није био у функцији, попут влаге и ниских 
плафона. Нови добановачки дом културе ће поред 
културних догађаја који ће се у њему одвијати, 
бити и дом за друштвене, културне и уметничке 
организације, удружења пензионера и омладине, за 
КУД „Будућност“и галеријски простор за изложбе.

НЕКАДА САДА

НЕКАДА САДА

НЕКАДА САДА



ПОДЕЉЕНА 
АУТО СЕДИШТА
 За нове Сурчинце, за најмлађе, 
за наше бебе, чији родитељи 
живе или имају пребивалиште 
на територији општине 
Сурчин, општина сваке 
године организује доделу ауто 
седишта, у циљу побољшања 
безбедности деце у саобраћају. 
За родитеље се организује 
едукација о безбедности 
деце у саобраћају и обука 
о правилном коришћењу 
додељених поклон ауто 
седишта. Конкурс за доделу 
ауто седишта за децу рођену 
2020. године је у току и 
актуелан је током целе године. 
Надамо се рекордном броју 
подељених седишта ове године.

ПАКЕТИ ЗА СВЕ НАШЕ БЕБЕ 

Градска општина Сурчин, 
као општина са највећом стопом 
наталитата на територији Града 
Београда, успешно другу годину 

за редом спроводи акцију доделе 
поклон пакета за бебе. У просеку, 

годишње, сурчинска општина буде 
богатија за негде између 450 и 500 
новорођених становника. Поносни 

смо и на прво место у Београду 
према стопи склoпљених бракова 

на 1000 становника, као и на ниску 
стопу разведених бракова. Општина 

Сурчин води одговорну политику, а то 
значи да посебан акценат ставља на 

подстицај рађања.

19СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ

Родитељи и пунолетни чланови пододица са 
троје и више деце, од којих је бар једно дете 
малолетно,  могу да се пријаве на писарници 
општине Сурчин како би добили поносну „Три 
плус“ картицу, уз коју могу да остваре попусте 
у грaдским прeдузeћимa, спoртским цeнтримa, 

Зooлoшком врту, културним институциjaмa 
грaдa, кoд приврeдних субjeкaтa кojи су вeћ 
дeo прojeктa, aли и код oних кojи тeк трeбa дa 
приступe oвoj aкциjи. Кaртица доноси брojнe 
пoпустe и пoгoднoсти при купoвини и плaћaњу 
рaчунa.

ПОПУСТИ И ПОГОДНОСТИ ЗА РОДИТЕЉЕ СА ВИШЕ 
ДЕЦЕ УЗ ПОМОЋ ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ “ТРИ ПЛУС” 

Традиционално у Градској општини 
Сурчин, организује се свечани пријем за 

најбоље основце, носиоце дипломе 
„Вук Караџић”,  ђаке генерације и добитнике 

признања на републичким такмичењима..

Установа културе, Културни центар 
Сурчин, је за децу Сурчина организовала 
велики број  бесплатних програма и 
радионица. Издвајамо следеће:

n  Сурчинска школа позоришта
n  Културно-туризмолошка радионица
n  Сурчинска радионица креативног писања
n  Шумска смотра позоришта за децу
n  Културни обичаји Словака у Доњем Срему
n  Еко бућка
n  Позоришни маратон за децу
n  Културно-туристички караван
n  Културно-туризмолошка радионица - 

обука за културног туристичког водича у 
приградским општинама

n  Отопи зиму занатом...

Јавно предузеће за обављање послова из 
области спорта и рекреације традиционално 
сваке зиме и лета организују програме за 
школске распусте за НАШУ ДЕЦУ. У спортским 
камповима, бесплатно, деца и омладинци 
Сурчина могу да се баве спортом по свом 
избору, од фудбала, одбојке, кошарке, стоног 
тениса, џудоа, атлетике до малих олимпијских 
игара и да квалитетно и здраво проводе 
слободно време. 

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ И РАДИОНИЦЕ 
ЗА СЛОБОДНО ВРЕМЕ НАШЕ ДЕЦЕ

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ

БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ НА МОРУ ЗА ОСНОВЦЕ
Градска општина Сурчин у сарадњи са Туристичком организацијом 

“Турист Траде”, сваке године обезбеђује бесплатно летовање за  20 ученика 
сурчинских основних школа. Критеријуми за одлазак на море су били социо-
економски статус, успех у школи и владање. Ово је један велики и хуман гест, 
захваљујуци коме двадесеторо деце са територије Градске општине Сурчин, 
узраста од 1-8 разреда, ужива 10 дана у прелепом грчком летовалишту на 
обалама Егејског мора.
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НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Министар спорта и омладине 
Вања Удовичић, са државним 
секретаром у Министарству за 
спорт и омладину Предрагом 
Перуничић, председником 
Савеза за школски спорт Жељком 
Танасковић, председником 
Спортског савеза Србије Давором 
Штефанеком и Иваном Стевић из 
Бициклистичког савеза Србије, је 
приликом посете Основној школи 
„Вук Караџић“ у Сурчину уручио 
школи донацију комплета опреме 
(комплет голова са мрежама, 
кошеви, табле, мрежа за одбојку, 
40 лопти за четири спорта) за 
фискултурну салу. 

У оквиру aкцију пoделе oпреме 

спортским  клубoвимa ширoм 
Србије министaр Вaњa Удoвичић, 
генерелaлни секретaр Фудбалског 
савеза Србије,  Јoвaн Шурбaтoвић 
и селектoр млaђе кaдетске 
репрезентaције Перицa Огњенoвић, 
пoделили клубoвимa са територије 
oпштине вредну oпрему.

У Основној школи „Вук Караџић“  
су министар унутрашњих послова, 
Небојша Стефановић и министар 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Младен Шарчевић, 
потписали Протокол о сарадњи 
на програму „Основи безбедности 
деце”  који се односи на безбедност 
деце у школи, саобраћају али и на 
интернету.

Нова Година је време када се 
мисли на најближе, на драге особе. 
Градска општина Сурчин, осим што 
1. јануара у току манифсетације 
„Општина отвореног срца“  поклања 
новогодишње пакетиће за децу, 
у сарадњи са привредницима и 
удружењима грађана Сурчина  и 
у предновогодишњем периоду на 
разним дестинацијама  приређује 
програме и поклоне за децу лошије 
материјалне ситуације, за децу у 
хранитељским породицама, децу са 
посебним потребама и из осетљивих 
група.  Партнерски, са Фондацијом 
„Снага живота“, Црвеним крстом 
Сурчина, Удружењем потомака 
ратника 1912-1920, Субнором и 
Удружењем бораца рата од 1990. 
године и привредницима са наше 
територије стварамо новогодишњу 
чаролију за оне који су наше највеће 
богатство.

МИНИСТРИ У НАШИМ 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
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Председник Градске општине 
Сурчин Стеван Шуша уручио је у 
Основној школи „Вук Караџић” у 
Сурчину донацију од 25 бицикала, 
поклон Министарства омладине и 
спорта и Бициклистичког савеза Србије, 
најбољим ученицима са територије 
општине, који су слабијег материјалног 
стања, а као награду за досадашњи 
успех и подстрек да наставе да нижу 
резултате. Ова вредна донација је 
поклон Министарства омладине и 
спорта и Бициклистичког Савеза 
Србије.

СУРЧИНСКИМ ОСНОВЦИМА УРУЧЕНА 
ДОНАЦИЈА ОД 25 БИЦИКАЛА

ПРОЛЕЋНА ОЛИМПИЈАДА 
ЂАКА У БЕЧМЕНУ



ОД СУРЧИНА ДО ОБРЕНОВЦА
ОТВОРЕНА ДЕОНИЦА АУТО-ПУТА „МИЛОШ ВЕЛИКИ“

У новембру прошле године 
свечано је пуштена у саобраћај 

нова деоница ауто-пута 
„Милош Велики“ од Сурчина 

до Обреновца у дужини од 17, 6 
километара. 

Нови аутопут на ефикаснији 
и безбеднији начин повезује 

општину Сурчин са Западном 
Србијом, а касније ће  и са 

Јадранским морем и луком Бар.  
Његовом изградњом повећан је 

степен безбедности, комфорности, 
удобности и брзине путовања 
наших грађана, а самим тим и 

велики проток људи и робе кроз 
нашу општину. Златибор је на 

истом месту где је и био, али се 
сада до њега стиже за два сата. 

Ово је најважнија инвестиција 
јер треба да допринесе даљем 

привредном развоју општине 
Сурчин, која иначе има велики 

потенцијал, те самим тим и бољим 
резултатима у привлачењу 

инвеститора и смањењу 
незапослености и повећању 

квалитета живота грађана.
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ЗАЛАЖЕМО СЕ 
ДА СЕ У НАРЕДНОМ 
ПЕРИОДУ УРАДИ:
  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

КОМПЛЕТНЕ САОБРАЋАЈНЕ И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ

  ПРОШИРЕЊЕ  ВОЈВОЂАНСКЕ 
УЛИЦЕ НА ЧЕТИРИ ТРАКЕ, 
СА КОМПЛЕТНОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ

  ИЗГРАДЊА ТРЕЋЕ И ПРВЕ 
ДЕОНИЦЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
„СРЕМСКА ГАЗЕЛА“

  ПОВЕЗИВАЊА АЕРОДРОМА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“ И 
НАЦИОНАЛНИОГ СТАДИОНА 

Због пропуста направљеног 2010. године када на  
јавном увиду у Просторни план аутопута Е-763, Београд-
Јужни Јадран  тадашње руководство општине Сурчин 
није дало ни једну примедбу, не тражећи преко потребно 
укључење на ауто-пут код Јакова, садашње руководство 
општине је више од пет година водило борбу и залагало 
се да добије ван процедуре оно што су они могли добити 
једноставно, примедбама да су их поднели у складу са 
законом. 

Коначно, 2019. године смо добили одобрење и урађена је 
планска документација да се код Јакова гради прикључење 
на ауто-пут. Изградња прикључења изводиће се када 
и радови на деоници ауто-пута од Сурчина до Новог 
Београда.

Осим уливно изливних саобраћајница код Јакова, 
општина Сурчин ће имати још две локације за укључење 
на ауто-пут „Милош Велики“ (центар Сурчина и Млин-
Орашац).

ЈАКОВО И ДОЊИ СРЕМ КОНАЧНО   ДОБИЈАЈУ ИЗЛАЗ НА АУТОПУТ

Прикључење на ауто-пут код Орашца - Млина

Прикључење центра Сурчина на ауто-пут



ПЕТРОВЧИЋ

Ср
ем
ск
а г
аз
ел
а

Пут за аеродром

БЕЧМЕН

ДОБАНОВЦИ

БАРИЧ

БОЉЕВЦИ

ЈАКОВО

СУРЧИН

УРАЂЕНО 
2017. ГОДИНЕ

9,2 km

УРАЂЕНО 
2017. ГОДИНЕ

2,5 km
УРАЂЕНО 

2018. ГОДИНЕ

4,3 km

УРАЂЕНО 
2014. ГОДИНЕ

5,4 km

УРАЂЕНО
2018. ГОДИНЕ

2,4 km
УРАЂЕНО

2018. ГОДИНЕ

2,0 km

УРАЂЕНО 
2017. ГОДИНЕ

1,9 km

УРАЂЕНО 
2015. ГОДИНЕ

6,7 km

УРАЂЕНО 
2015. ГОДИНЕ

3,0 km

УРАЂЕНО
2011. ГОДИНЕ

1,9 km

УРАЂЕНО 2017.
И 2018. ГОДИНЕ

УРАЂЕНО 2017.
И 2018. ГОДИНЕ

6,0 km

УРАЂЕНО
2018. ГОДИНЕ

4,2 km

1,9 km

ПРОГАР

Аутопут

„М
илош

 Велики“

УРАЂЕНО 
2020. ГОДИНЕ

17,6 km
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АСФАЛТ
У СВАКОЈ СУРЧИНСКОЈ УЛИЦИ

НАСЕЉЕ НАЗИВ ПУТА, УЛИЦЕ m

Петровчић

Сремска газела- Прека калдрма
(Душана Вукасовића-Браће Љубинковић) 7.200

Крчединска 392
Змај Огњеног Вука 200
Јовановићева 200

Бечмен

Бечмен -Петровчић 3.585
Од Бечмена до пруге на излазу ка Сурчину 5.500
Ђуре Јакшића 570
Стеве Жужића 400
Саве Ковачевића наставак 200

Прогар
“Сремска газела” 
-Владе Обрадовића Каменог 2.200

Од „Сремска газеле“ до Бољеваца 3.900

Јаково

Проте Стаматовића 1.200
Љубинке Бобић 200
Босанска 350
Балканска 200

Сурчин

Јаково -Сурчин 5.400
Пут од Војвођанске до аеродрома 4.300
Аеродромски пут 480
Аеродром-Ауто пут 2.000
Драгомира Момчиловића 365
Јаковачка 250
Николе Зринског 650
Дубровачка 750
Галовачка 230
Вртларска 420
Зорана Ђинђића 600
Скопљанска 700
Пушкинова 380
5. октобра 530
Обилићев венац 600
Крушедолска 400
Хиландарска 650
Шехерзадина 260
Дубровачк 250
Владимира Беаре 300
Слободана Пауновића 300
Сремских бећар* 420
Дон Кихотова 350
Железничка 180

Добановци

Од Угриновачке до Сурчинске петље 6.000
Земунска 1.800
Стевана Јовановића 240
Бранислава Нушића 1200
Душанова 450
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СКОПЉАНСКА УЛИЦА

КРУШЕДОЛСКА УЛИЦА

УЛИЦА НИКОЛЕ ЗРИЊСКОГ

УЛИЦА ВЛАДИМИРА БЕАРЕ

ТРГ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА

ЈАКОВАЧКА УЛИЦА

УЛИЦА ИГЊАТА ЛАКОЧЕВИЋА

ПУТ ДО СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА

НОВА ЛИЦА НАШИХ УЛИЦА
УЛИЦА 5. ОКТОБРА

 ГАЛОВАЧКА УЛИЦА

НЕКАДА

НЕКАДА

НЕКАДА

САДА

САДА

САДА

Пратећи стратегију 
равномерног развоја сваког 
дела општине, Градска 
општина Сурчин улаже велике 
напоре и непрекидно иницира 
инфраструктурне радове, а све 
пратећи потребе грађана. 

Од 2013. године на 
територији општине Сурчин 
урађено је око 165 километара 
асфалтираних путева, нових 

тротоара и атарских путева. 
Уложено је преко милијарду 
динара за санацију путева 
и изградњу тротоара, за 
насипање каменом пољских 
путева. Општина Сурчин се 
потрудила да реконструише све 
најзначајније саобраћајница, 
жиле куцавице општине, тако 
да су грађани Сурчина можда 
и  заборавили да смо само пре 

пар година имали деградиране 
коловозе, са ударним рупама, 
искрзалим асфалтом, ризичне 
за све кориснике. Битка са 
„рањеним асфалтом“ је добијена.  
Општинска власт се залаже да 
свака улица наше општине буде 
асфалтирана и наставиће да 
и у будуће иницира уређење и 
асфалтирање нових километара 
коловоза.

ЦИЉ 
ДО 2025. 
ГОДИНЕ АСФАЛТ

У СВАКОЈ СУРЧИНСКОЈ УЛИЦИ



По броју километара израђених 
нових тротоара на нивоу Града Београда, 
општина Сурчин је на првом месту.

 Председник општине, Стеван Шуша, каже 
да прво свака главна улица треба да има 
тротоар, затим на ред долазе споредне улице 
и тако све до постизања циља да свако дете 
сурчинске општине до своје школе може 
безбедно да стигне тротоаром. 

Насеља Добановци, Јаково и Бољевци 
ускоро ће  добити потпуно нови изглед 
изградњом тргова у централним деловима 
насеља.

ДОБАНОВЦИ

ГЛАВНА УЛИЦА

УЛИЦА 11. ОКТОБАР

УЛИЦА ЗМАЈ ОГЊЕНОГ ВУКА

УЛИЦА ПРОТЕ СТАМАТОВИЋА

ЦЕНТАР

ЗЕМУНСКА УЛИЦА

УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА

УЛИЦА КРЧЕДИНСКА

ИЗГРАДЊА МОСТА НА УЛАСКУ У ЈАКОВО.

ПЕТРОВЧИЋ

ЈАКОВО

НЕКАДА САДА

ЦИЉ 
ДО 2025. 
ГОДИНЕ

ЦИЉ 
ДО 2025. 
ГОДИНЕ

АСФАЛТ
У СВАКОЈ СУРЧИНСКОЈ УЛИЦИ

ОПШТИНА СУРЧИН УМРЕЖЕНА

БЕЧМЕН

ПРОГАР

НАСЕЉЕ НАЗИВ ПУТА, УЛИЦЕ m

Петровчић

Душана Вукасовића 1.000
Браће Љубинковић 1.500
Дечанска 100
Прогарска 100

Бечмен
Главна 3.000
11. октобра 1.000

Прогар
12. августа 1.000
Владе Обрадовића Каменог 1.200

Бољевци

Браће Кокар 300
Браће Веселиновић 300
Шиљина 600
Улица Мира 1.000
Браће Гавриловић 700
Паркинг испред словачке цркве

Јаково

Проте Стаматовића 2.300
Вожда Карађорђа 1.300
Бољевачка и паркинг испред школе 1.100
Паркинзи испред амбуланте и цркве

Сурчин

Братства и јединства 700
Радничка 580
Ударне десетине 730
Војвођанска комплетна 3500
Јаковачка 130
Зорана Ђинђића 1.000
Жарка Самарџића 600
Браће Николић 930
Браће Пухаловић 600
Видовданска 850
Николе Зринског 650
Аеродромски пут 800
Орачка 430
Косовска 1.000
Марка Раба 680
Железничка 200

Добановци

Моравска 1.660
15. октобра 600
Паркинг код вртића
Жарка Јелића 2.700

ЦЕНТАР - ТРОТОАРИ И ПАРКИНГ МЕСТА

ЦЕНТАР - ТРОТОАРИ И ПАРКИНГ МЕСТА

РИТСКА УЛИЦА

ТРОТОАРИМА



СУРЧИН - УЛИЦА БРАЋЕ ПУХАЛОВИЋ

УЛИЦА НИКОЛЕ ЗРИЊСКОГ

СУРЧИН - УЛИЦА ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ

СУРЧИН - УЛИЦА БРАЋЕ НИКОЛИЋ

СУРЧИН - ВОЈВОЂАНСКА  УЛИЦА

СУРЧИН - ВИДОВДАНСКА УЛИЦА
Улица браће гавриловић

БОЉЕВЦИ - УЛИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ

БОЉЕВЦИ - ШИЉИНА УЛИЦА

БОЉЕВЦИ - УЛИЦА МИРА

БОЉЕВЦИ - УЛИЦА БРАЋЕ ГАВРАЈИЋ

БОЉЕВЦИ - УЛИЦА БРАЋЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ

БОЉЕВЦИ - ПЕШАЧКИ МОСТ

СУРЧИН - КОСОВСКА  УЛИЦА

ЦИЉ 
ДО 2025. 
ГОДИНЕ

ОПШТИНА СУРЧИН УМРЕЖЕНА 

ТРОТОАРИМА
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УРЕЂЕНА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

Oпштина Сурчин 
је уложила значајна средства 

у реконструкцију старих, дотрајалих 
стајалишта и постављање нових

Желећи да се чекање аутобуса учини 
пријатнијим и лепшим, а поштујући 
свакодневне захтеве својих суграђана из 
свих насеља, општина Сурчин је уложила 
значајна средства у реконструкцију старих, 
дотрајалих стајалишта и постављање нових. 
Више од четрдесет стајалишта је добило 
нови изглед, негде су обновљене старе, 
уништене надстрешнице, а тамо где није било 
надстрешница или постојеће нису  могле 
да се реконструишу, постављане су нове. 
Рађен је стандардни тип надстрешница и 
нови тип, назван „Кућерак у Срему“, јер  
у ахитектонском смислу подржава стил 
„сремачке“ куће.

Наставићемо да уређујемо, реконструишемо 
аутобуска стајалишта и у наредном периоду.

Поштовани суграђани, молимо Вас да чувате 
постављена аутобуска стајалишта, јер она су 
наша, заједничка, чувају нас од невремена и 
непогода, нису само заклон за чекање аутобуса, 
већ су и места где се сусрећете, где, као некада 
на клупицама на шору, диваните и размењујете 
мисли са знаним и незнаним сапутницима.

НЕКАДА

НЕКАДА

САДА

САДА
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Градња канализационе мреже 
у Сурчину у делу „Старо језгро“ 
започета је 2011. године. Тадашња 
власт општине Сурчин је закључивши 
уговоре са грађанима, обезбедила 
новац у износу око 200 милиона 
динара за изградњу секундарне 
канализационе мреже на територији 
целе општине, ненаменски 
потрошила 168 милиона и кредит 
од милион евра, изградивши до 
2012. године  само 10 километара 
секундарне канализационе мреже (од 
чега је функционално 7 километара), 
прикључивши 12 кућа.

Залагањем садашњег руководства 
општине Сурчин права изградња 
секундарне канализационе мреже у 
делу „Старо језгро“ Сурчина почиње 
2016. године и завршава се 2019. године 
изградњом 45 километара секундарне 
мреже. Ове године је на канализациону 
мрежу у Сурчину прикључено 350 
домаћинстава и све јавне институције 
(Станица полиције, зграда општине, 
поште, обе сурчинске основне школе и 

нови вртић). Управљање и одржавање 
новоизграђене канализационе мреже 
је у надлежности ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“ и грађани 
заинтересовани за прикључење 
на канализациону мрежу, чији се 
објекти налазе на деоници између 
„Нис“-ове пумпе на улазу у Сурчин са 
новобеоградске стране и окретнице 
ЈГП 601, моћи ће да закључе уговоре са 
овим предузећем.

Градска општина Сурчин није 
одустала од изградње канализационе 
мреже у свим насељима и свим 
деловима општине, јер је је то 
стратешки и развојно веома 
важан пројекат. На тендеру ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“ 
Конзорцијум који чине “Р2M BERLIN” 
GmbH из Берлина и “Ehting” d.o.o. 
из Београда добили су да израде 
Студију оправданости одвођења и 
третмана отпадних вода за територију 
Београда. Све опције изградње 
канализационе мреже за сва 
насеља Сурчина ће се размотрити 

кроз израду Студије и добиће се 
најбоље, а уједно и економски 
оправдано решење. По завршетку 
наведене Студије приступиће се 
изради пројектне документације за 
изградњу канализационе мреже за 
сва сурчинска насеља. Изградња 
водоводне, канализационе и гасоводне 
инфраструктуре није у надлежности 
општине, већ у надлежности Града 
Београда и Дирекције за градско 
грађевинско земљиште и општина је 
у сарадњи са Градом успела да  се 
2019. године заврши давно започета 
канализациона мрежу у делу Сурчина 
„Старо језгро“. 

Председник Градске општине 
Сурчин и чланови општинског 
колектива су поносни што су 
домаћинским пословањем, уз подршку 
Града успели да исплате дуговање 
од 168 милиона према 6.600 грађана 
са којима је претходна општинска 
власт закључила уговоре за изградњу 
канализационе и гасоводне мреже, 
коју није изградила. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА 
НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У 

БОЉЕВЦИМА И У НАСЕЉУ „КЉУЧ“
350 ДОМАЋИНСТАВА ПРИКЉУЧЕНО НА 
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И СТВОРЕНИ 

УСЛОВИ ЗА ЈОШ 3.000 НОВИХ ПРИКЉУЧЕЊА

Дистрибутивна водоводна мрежа на 
територији општине Сурчин постоји у свим 
насељима, осим у насељу Радио Фар, за које 
ће се по усвајању Плана детаљне регулације 
приступити изради пројектне документације. 
Дужина дистрибутивне водоводне мреже 
којом управља ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“  је преко 300 km. 

Грађанима Бољеваца који нису били 
прикључени на водоводну мрежу или су имали 
нелегални прикључак општина је омогућила да 
се прикључе у складу са законском процедуром 
и Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“ до 30. јуна 2020. године. 

У насељу „Кључ“ изграђена је скоро комплетна 
водоводна мрежа и залагањем Градске општине 
Сурчин за становнике овог насеља важе исти 
услови за прикључење на водовод као и за 
грађане Бољеваца.

Од цевовода Ø700 у Војвођанској улици до 
аутопута Београд- Шид иде цевовод Ø250. Овај 
цевовод је потребно реконструисати. Концепт 
побољшљања снабдевања водом насеља 
Добановци се састоји у изградњи цевовода Ø400 
од Војвођанске улице до аутопута Београд-
Шид дужине L=7300m за који је урађено Идејно 
решење, чија би траса ишла паралелно траси 
постојећег цевовода Ø250 од Сурчина ка 
Добановцима. Ове радове очекујемо у наредном 
периоду.
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ИНСТИТУЦИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

РЕНДГЕН, 
МАМОГРАФ И УЛТРАЗВУК 
У ДОМУ ЗДРАВЉА СУРЧИН

Уредбом о плану мреже 
здравствених установа 
(„Службени гласним РС“ бр. 
5/2020, 11/2020 и 52/2020), од 
31.01.2020. године  грађани 
општине Сурчин су и званично 
добили свој Дом здравља. 
Чекамо још да се заврши 
процедура раздвајања Дома 
здравља Сурчин од Дома 
здравља Земун. 

Успели смо да у значајној 

мери опремимо објекат и да 
обезбедимо савремени рендген 
апарат,  мамограф, ултразвук и 
потребну медицинску опрему и 
апаратуру за самостални рад 
Дома здравља Сурчин. Почетком 
2018. године довели смо службу 
„Хитне помоћи“ у Сурчину. 
Обезбедили смо све услове 
да становници наше општине 
Сурчин добијају квалитетне 
услуге примарне здравствене 

заштите и да им се обезбеди 
висок степен ране превенције, 
као и очување и унапређење 
здравља за дужи и здравији 
живот.

 Адаптирали смо комплетно 
амбуланту у Јакову и 
завршавамо амбуланту у 
Петровчићу, у бољевачкој 
амбуланти смо средили тоалете, 
у Добановцима окречили 
амбуланту.

Рендген апарат Мамограф

У време све учесталијих 
прича о потреби обнове села, о 
незаустављивом одласку младих 
у градове, Градска општина 
Сурчин је, сматрајући да су 
месне заједнице веома важне 
у креирању и вођењу развојне 
и одрживе политике на селима, 
односно да је могуће стварање 

комуникативног система ближег 
грађанима као корисницима 
услуга, поставила циљ  да се 
обнове, реновирају и адаптирају 
све месне заједнице на 
територији општине.

Комплетно је реновирана 
месна заједница у Бољевцима 
и реновира се месна заједница 

у  Петровчићу. Месна заједница 
Добановци добија свој простор 
у објекту новог Дома културе, а 
месна заједница у Јакову почиње 
да се ради ускоро. Прогарска и 
бечменска месна заједница ће се 
радити у наредном периоду. 

Наш циљ је: максимално добро 
за максимални број људи.

НЕКАДА

НЕКАДА

САДА

САДА

КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
МЗ БОЉЕВЦИ И МЗ ПЕТРОВЧИЋ
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МЗ Бољевци

МЗ Петровчић
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АТАРСКИ ПУТЕВИ

Потпуно уређен 
атарски пут 
од Бољеваца 
ка шуми Гибавац Уређење атарских путева у Добановцима

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ СУРЧИНА
Пољопривреда је једна од 

најдоминантнијих привредних 
грана у Сурчину. Од укупно 288 
квадратних км, на колико се 
простире територија општине 
Сурчин, готово 75 % обухвата 
пољопривредно земљиште. 
Финансијски подстицаји 
су од велике важности  за 
пољопривредника,  како за набавку 

нове механизације, опреме, 
садница, појачања сточног фонда. 

Они су доступни преко 
републичких фондова, преко 
Министарства пољопривреде 
и преко буџета града 
Београда. Прошле године 33 
пољопривредника са територије 
општине је остварило право на 
подстицајна средства по Јавном 

конкурсу града Београда, и то 
13 за опрему за пчеларство и 
20 за прикључну механизацију.  
Сваке године, традиционално у 
фебруару, организујемо семинар 
- Зимску школу коју посети више 
од 100 пољопривредника а у 
оквиру едукације сваке године 
организујемо посету Сајму 
пољопривреде у Новом Саду.

Оно што је сваком пољопривреднику поред 
земљишта потребно за примарну, интезивну 
производњу јесте пољопривредна инфраструктура у 
смислу атарских путева и канала за наводњавање и 
одводњавање.

Изградња атарских путева у периоду од пролећа 
до јесени је увек актуелна, јер Градска општина 
Сурчин је поставила за циљ да централни пољски 
путеви  кроз њиве и поља буду добро урађени, 
како  би пољопривредници лакше долазили до 
својих ораница и да по поврату са њих  на својој 
механизацији не износе блато и земљу и тиме 
угрожавају сигурност саобраћаја на регионалним 
путевима и улицама у насељима. Градска општина 

Сурчин, која је до ове године уредила преко 18 
километара ових споредних, пољских путева, 
наставиће и у наредним годинама да обнавља 
постојеће и гради нове, са тенденцијом да се 
сурчинска насеља повежу атарским путевима, како 
би пољопривредници  могли да пољопривредну 
механизацију возе не угрожавајући саобраћај и 
асфалт на коловозима.

Доста проблема везаних за пољске путеве смо 
имали приликом изградње ауто-пута „Милош Велики“ у 
делу јаковачког и бољевачког атара. Градска општина 
Сурчин ће урадити све да се сви атарски путеви 
доведу у исправно стање и да пољопривредници имају 
нормалан приступ својим њивама.

Колики је значај мреже канала за 
одводњавање и наводњавање најбоље говори 
случај поплава из 2014. године и суше из 2007. 
године. Територију општине Сурчин пресеца 
богата мрежа канала од 1. до 4. категорије у 
укупној површини од 427 км. 

Циљ пројекта „Рехабилитација дренажних 
канала на територији општине Сурчин“ 
јесте чишћење и оспособљавање канала 
за одводњавање како би исти повратили 
хидраулични капацитет, чији је крајњи циљ 
јачање капацитета система инфраструктуре за 
заштиту од поплава.

На територији ГО Сурчин санирали смо два 
канала, Петрац I и Петрац III у укупној дужини 
од 21,24 км, у сарадњи са фондовима  Европске 
уније и Austrian Development Agency.

Реконструисали смо црпну станицу у 
Фенечкој бари у Бољевцима, а у току је 
реконструкција, санирање пумпне станице у 
Прогару.

Током 2019. године очишћен је и канал у 
Добановцима у дужини од 2,5 километара. 
Радове је извело ЈВП „Галовица“ задужено за 
одржавање каналске мреже на територији 
општине Сурчин.

ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНИХ СТАНИЦА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дивље депоније 

су велики и сваког 
дана све израженији 
проблем на територији 
наше општине и у 
сваком насељу су 
створене депоније, 
што неодговорним 
понашањем наших 
грађана, што довожењем 
отпадног грађевинског 
и других материјала 
од стране фирми које 
послују на територији 
других општина и 
избегавајући плаћање 
обавеза исти бацају у њиве и поред путева. Јавно 
предузеће за обављање комуналних и других 
делатности ГО Сурчин, поступајући по налозима 
комуналне инспекције, уклања свакодневно   велике 
количине смећа.

Поред ЈП „Сурчин“ на чишћењу комуналног отпада 
општина је ангажовала и ЈКП „Градска чистоћа” 
Београд, које је више пута чистило дивљу депонију у 
Петровчићу. Општина је у циљу заштите животне средине 
уложила велика средства у  изградњу истакалишта за 
отпадне воде из цистерни у Добановцима, Петровчићу, 
Јакову и Бољевцима, али поједини корисници се не 
придржавају договора и и даље загађују њиве и канале 
у селима.

У наредном периоду општина планира да се 
систематски, озбиљно бави проблемом депонија на 
територији Сурчина.

Бесплатно 
чиповање 
и вакцинисање 
паса и мачака

 Градска општина 
Сурчин је у сарадњи 
са ЈП „Ветерина 
Београд”спровела акцију 
бесплатне вакцинације 
и микрочиповања паса 
и мачака у Сурчину, 
Добановцима, Јакову 
и Бечмену. Акција је 
организована првенствено 
са циљем смањења броја 

напуштених животиња на територији града, односно  
подручја Градске општине Сурчин и искорењивања 
заразне болести беснила код домаћих животиња.

Ликовни конкурс 
„Мали чувари природе” 

одржава се с циљем подстицања критичког 
размишљања младих на тему екологије и развијању свести 
о очувању животне средине.У септембру 2019. године 
други пут је организовано ово такмичење међу ученицима 
основних школа са територије општине Сурчин. У 
предвиђеном року пристигло је укупно 145 радова: 54 рада 
су доставили ученици виших разреда, док је у категорији 
нижих разреда достављен 91 рад. Аутори најбољих радова 
награђени су пригодним поклонима (бицикли, ранчеви, 
друштвене игре).
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Цркве су чувари духовног, културног и националног идентитета 
народа. Оне су део нашег наслеђа, путоказ на путевима који су 
нас довели до времена у ком живимо и стварамо. У циљу заштите 
културног наслеђа у Сурчину, Градска општина Сурчин већ пету 
годину помаже у реконструкцији и обнови свих црквених и верских 
објеката на територији општине, као и изградњу новог храма светог 
апостола и јеванђелисте Матеја.

Подстичући дух толеранције и међукултурног дијалога, 
унапређујући узајамно поштовање,  разумевање и сарадњу међу 
свим људима који живе на територији општине, без обзира на етнички, 
културни, језички или верски идентитет, Градска општина Сурчин, 
у складу са својим могућностима, кроз конкурсе помаже радове 
на адаптацији, реконструкцији и санацији верских објеката. Само 
у последњих пет година општина је износом од преко 20 милиона  
динара финансирала пројекте верских заједница, православних 
цркава у Сурчину, Новом Сурчину, Добановцима, Петровчићу, Бечмену, 
Прогару, католичку цркву у Сурчину и словачку цркву у Бољевцима. 

КАТОЛИЧКА 
ЦРКВА ПРЕСВЕТОГ 
ТРОЈСТВА У 
СУРЧИНУ

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У ПРОГАРУ

ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ У СУРЧИНУ

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У ДОБАНОВЦИМА ЦРКВА СВЕТОГ ЈОВАНА У ПЕТРОВЧИЋУ

ХРАМ СВЕТОГ 
АПОСТОЛА И 
ЈЕВАЂЕЛИСТЕ 
МАТЕЈА

ЦРКВЕ - НАСЛЕЂЕ 
ПРОШЛОСТИ ЗА 

БОЉУ БУДУЋНОСТ

СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА У БОЉЕВЦИМА



РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ 
СВИХ СЕОСКИХ ГРОБАЉА

Уређење словачког гробља  
у Добановцима

Крајем 2016. године општина 
је покренула пројекат уређења 
гробаља на територији општине. 
Тада је пет гробаља добило 
бетонске ограде и типске стазе.

Ове године реализује се 
пројекат уређења свих сеоских 
гробаља. Радови су обимни и 
захтевни. На свим гробљима 
се раде електро и водоводна 
мрежа, са потребним бројем 
јавних чесми. На гробљима 
у Прогару и Петровчићу 
су изграђене нове стазе и 
адаптирана је капела. На 
православном гробљу у 
Бoљевцима су уређене стазе, а 
на словачком је урађена нова 
капела, изграђене стазе, прилаз, 
нове капије и тоалети. Словачко 
гробље у Добановцима је 
поред надстрешнице на капели 
добило и уређене стазе, док се 
католичко гробље у Сурчину 
ограђује. Православна гробља у 
Сурчину, Јакову и Добановцима 
ће добити нове стазе. 

У плану Градске општине 
Сурчин је да у наредном 
периоду покрене поступке 
за израду Плана детаљне 
регулације за проширење 
правослaвних гробља у Сурчину, 
Јакову, Бечмену, Бољевцима, 
Прогару и Петровчићу и 
словачког гробља у Бољевцима.

Стазе на гробљу у Петровчићу

Уређење стаза и реконструкција капеле на словачком гробљу у Бољевцима

Почетак радова на изградњи ограде на 
католичком гробљу у Сурчину

Уређење капеле и стазе у Прогару

БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
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БИСЕРНА ГРИВА ДОЊЕГ СРЕМА

СРЕДЊИ ВЕК У 21.ВЕКУ

Градска општина Сурчин подржава манифестацију 
„Средњи век у 21. веку”, коју је због велике 
заинтересованости, Установа културе Сурчин 
организује за сурчинске малишане. Манифестација 
„Средњи век у 21. веку” има за циљ очување 
средњовековне традиције и неговање љубави према 
средњовековном периоду. Програм је разнолик и 
едукативног је карактера и намењен је деци свих 
узраста. 



ДАНИ ВИНА У СУРЧИНУ

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „СУРЧИНКЕ”

ПЕРЛА
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ У СУРЧИНУ
Култура не спава у Сурчину, она живи у Сурчину. 

Општина Сурчин, која до ове године није имала ни један 
функционалан објекат затвореног типа, залагањем 
актуелне власти на челу са председником Стеваном 
Шушом, добила је два нова дома културе, у Бољевцима и 
Добановцима, као и вишефункционални „Јаковачки дом“ у 
Јакову. У Сурчину се приводе крају радови на позоришној 
мултифункционалној сали. На летњој сцени у Прогару су 
у току радови на реконструкцији надстерешнице изнад 
гледалишта. Планирају  се радови на домовима културе 
у Прогару и Петровчићу, као и изградња Дома културе у 
Бечмену. 

 Кроз конкурсе  општина Сурчин новчано помаже 
удружењима грађана, културно-уметничким друштвима, 

позоришним и уметничким групама  у реализацији 
квалитетних и за грађане Сурчина значајних пројеката. 
Од 2016. године до данас  уложено је преко 20 милиона 
динара у програмски рад удружењима у култури. Установа 
културе, која је преузела покровитељство и организацију 
свих догађаја везаних за уметност, културу и културно-
историјску баштину, успешно ради од 2016. године. 
Манифестације по којима је Сурчин постао културно 
препознатљив су:

Улица отвореног срца, Богојављење – пливање за часни 
крст, Бојчинско културно лето, Бисерна грива Доњег Срема, 
Средњи век у Наутичком селу,Међународни фестивал 
посвећен вину и љубави, Позоришна смотра мале форме, 
Међународни дан реке Саве.

БОЈЧИНСКО КУЛТУРНО ЛЕТО
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НОВИ ПРОСТОРИ ЗА ДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
Иако је улагање у младе, који 

су главна покретачка снага сваког 
друштва, увек добар избор, нисмо 
заборавили ни наше најстарије 
суграђане. Обезбедили смо нове 
просторе за деловања и дружења 
удружења пензионера који нису 
имали простор, тако да ће јаковачки 
пензионери свој радни амбијент 
развијати у „Јаковачком дому“, 
добановачки и бољевачки пензионери у 
новим домовима културе. Организовали 
смо бесплатне излете, рекреације као 
превенцију остеопорозе, помоћ за 
старије суграђане са малим пензијама 
и за оне који нису стекли право на 
пензију, учестовали и подржали све 
битне догађаје, подржали реализацију 
пројеката намењених пензионерима. 
Отворени су старачки домови у Сурчину, 
Јакову и  Прогару . 

Посебну пажњу посветили смо овој 
старосној категорији у време ванредне 
сутуације проглашене због пандемије 
ковида-19. Свако насеље наше 
општине је имало добро организоване 
кол-центре и волонтере којима је 
приоритетни задатак између осталог био 
помоћ старијим особама.



Преведено са латинског језика „Сурчин“ значи 
„склониште“, односно „прибежиште“. Још у периоду 
античког римског царства богати становници 
Сингидунума су уточиште од буке и бурног живота 
налазили на простору данашњег Сурчина. Тако је 
и данас, Сурчинска општина је и даље својеврсна 
оаза спокоја и тишине и долазак  из града у Сурчин 
је као прелазак у другу временску димензију, 
долазак у рајску долину поред Саве, у очувани 
природни амбијент, довољно далеко, а опет довољно 

близу велеграда. 
Посетиоци и туристи могу да уживају у миру који 

пружа Сава у Наутичком селу „Бисер“ у Бољевцима, 
да веслају кајак у Прогару, скијају на води, јашу 
у сурчинским коњичким клубовима,  купају се на 
„Тарзан плажи“, најлепше сањају у брвнарама у 
сред Бојчинске шуме која је заштићено природно 
добро и која је била ловиште краља Александра. 
На територији Сурчина се налазе и  шуме Церова 
греда, Гибавац, Зидине, Добановачки забран, 
Дража, Забран и Црни луг, као и рибњаци Бечменска 
бара и Живача, што пружа изванредне могућности 
за туризам, спорт, рекреацију, лов и риболов. 
Незаобилазне дестинације су и Манастир Фенек, 
који је, према народном предању саграђан у 
другој половини 15. века а основали су га Стефан и 
Ангелина Бранковић, Музеј ваздухопловства и Етно-
кућа Стајков.

Општина је заинтересована да искористи добре 
предиспозиције које има и на својој територији, 
на свега двадесетак километара од престонице,  
развија подручје за природњачки, ловни, еко- 
туризам, на локалитету “Вишњик” у Петровчићу. 

ТУРИСТИЧКА 
ОАЗА СПОКОЈА 

И ТИШИНЕ

МАНАСТИР ФЕНЕК БЕЧМЕНСКА БАРА ЕКО КУП РЕГАТА У ПРОГАРУ

ЕВРОПСКИ ЏЕТ СКИ КУП

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ  
 СКИЈАЊУ НА ВОДИ

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ 
СПОРТИСТИМА

Пред улазак у Нову 2020.
годину Градска општина Сурчин 
је наградила труд и рад оних 
најбољих у 2019. години, да би 
их мотивисала да постижу још 
боље резултате у годинама које 
долазе. Свечаност је отворио 
председник ГО Сурчин Стеван 
Шуша, који је истакао да је 
веома поносан на све спортисте 
и њихове тренере и спортске 
стручњаке који су допринели 
бољем имиџу Општине Сурчин. 
Такође је обећао, да ће са 
својим сарадницима, донети 
дугорочан план за развој 
спорта на територији Сурчина.

Вече је увеличао својим 
присуством Асмир Колашинац, 
атлетски репрезентативац 
Србије у бацању кугле, освајач 
златне медаље на Европском 
дворанском првенству и 
бронзане на отвореном. 
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РИБОЛОВЦИ

ЛОВЦИ

ГОЛУБАРИ
На територији Општине Сурчин има преко 

180 регистрованих одгајивача голубова српских 
високолетача у оквиру ССС, Голубарског савеза 
Србије и Међуокружног савеза Србије и преко 10 
удружења голубара. Да голубарство у овом делу 
Срема има дугу традицију говори и чињеница да 
су прошле године у октобру обележили 50 година 
сурчинског голубарства.  

Залагањем председника општине, Стевана Шуше, 
Сурчин је постао прва општина у Србији која је 
ујединила сва три  голубарска удружења српских 
високолетача на својој територији. Општина се 
труди да помаже развој овог племенитог спорта 
који је традиција и обележје Срема. Сурчински 
голубари су први у Србији који су организовали 
такмичење у оквиру сва три савеза који постоје на 
територији општине. Сурчински голубари се залажу 
за очување аутохоне расе српског високолетача. 
Овим спортом се баве људи искључиво због љубави 
према голубовима. Голуб је симбол мира и спаја људе 
из различитих крајева, заслужан је за многобројна и 
дуготрајна пријатељства.

На територији општине 
Сурчин успешно ради Ловачко 
удружење „Земун”, које броји 
преко 600 ловаца распоређених 
у 11 ловачких секција у Земуну, 
Новом Београду и Сурчину. 
Седиште удружења је у Сурчину 
у ул. Војвођанска 79. Негујући дух 
заједништва, повезани љубављу 
према природи и животињама, 
највећи део својих активности 
ово удружење спроводи на 
територији општине Сурчин. 

Главна активност овог удужења 
је узгој и брига о дивљачи, где 
ловци значајна средстава улажу 
у очување животне средине, тако 
да је њихов главни задатак да 
брину о флори и фауни. Имају 
запосленог стручњака као и три 
ловочувара који брину о дивљачи  
и чувају је. Циљ Удружења је да 
учлани што више младих како би 
наставили традицију  у очувању 
животне средине и заштити 
дивљачи и вратили стари сјај 

Ловачког удружења „Земун”. 
Градска општина Сурчин има 

изузетну сарадњу са ловцима, 
помажући им у реализацији 
пројеката ловачких секција, 
попут подизања волијере 
за фазане у Прогару, дајући 
подршку организовању ловачких 
шицара. Ловци се увек радо 
одазивају када општина Сурчин 
организује разне догађаје, први 
су када се се спроводи акција 
добровољног давања крви.

 Постоји велики број 
удружења спортских 
риболоваца која 
успешно раде на 
територији Сурчина. 
Чињеница да им је Сава 
на дохват руке, да су 
им на располагању 
рибњаци Бечменска 
бара и Живача, иду у 
прилог масовности овог 
спорта. Близак контакт с 
природом, занимљивост 
и масовност сврставају 
ову делатност у 
истакнуте рекреативне 
спортове на територији 
општине Сурчин. За 
активно бављење 

спортским риболовом 
практично нема 
староне границе. Док 
су остали спортови 
везани уз животну доб, 
за кондицију, риболовом 
се људи баве од ране 
младости до касне 
стрости. 

Наши риболовци 
су организатори 
многобројних такмичења 
у спортском риболову, 
али и такмичења у 
кувању рибљих чорби и 
специјалитета. Општина 
Сурчин кроз конкурсе 
помаже рад и програме 
и ових удружења.



  КВАЛИТЕТНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

  Изградићемо фискултурну салу у Основној школи 
„Стеван Сремац“ у Добановцима;

  Реновираћемо фискултурну салу у Прогару;

  Извршићемо замену грејања (гасификацију) у 
основним школама у Бечмену, Прогару, Петровчићу 
и у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину;

  Радићемо редовно одржавање и санацију свих 
школских објеката;

  Стари објекат преко пута школе у Бечнему (стара 
зграда за физичко васпитање)  адаптираћемо за 
потребе продуженог боравка.

  ЗА БЕЗБРИЖНО 
И БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВО

  Изградићемо  нови вртић за смештај око 270 
малишана на тромеђи Сурчина, Бечмена и Јакова;

  Градићемо нове паркове и теретане на отвореном;

  Градићемо спортске терене на отвореном. 

  ДА СЕ ПОВЕЖЕМО 
СА СВЕТОМ 

  Изградићемо  прикључницу на ауто пут „Милош 
Велики“ изградњом уливно - изливног крака у Јакову

  Изградићемо  деоницу ауто-пута „Милош Велики“ 
од Сурчина до Новог Београда;

  Изградићемо путеве „Сремска Газела 1“ од 
бољевачког (обреновачког) моста до Прогара 
и „Сремска газела 3“ од Добановачке петље до 
Бечмена;

  Изградићемо тротоаре и асфалтирати улице у свим 
насељима;

  Поставићемо још нових аутобуских стајалишта 
и побољшати јавни превоз у свим насељима 
сурчинске општине;

  Изградићемо пружни прелаз у насељу „Кључ“, како 
би ЈГЛ 602 могла да иде улицом Милеве Марић;

  Завршићемо радове на санацији ћуприја и канала 
недовршених приликом реконструкције путева;

  Изградићемо и уредити паркиралишта испред свих 
јавних објеката.

  ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И  ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА 

  Изградићемо пословно административни центар у 
центру Сурчина у коме ће радити све републичке, 
градске и општинске службе и институције;

  Изградићемо нову зелену пијацу, према планској 
документацији;

  Реконструисаћемо зграду Месне заједнице у 

Јакову, Бечмену и Прогару; 

  Изградићемо тржно-пословни центар ЛИДЛ  у 
Сурчину;

  ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА

  Прикључићемо нова домаћинства на 
канализациону мрежу у Сурчину;

  Иницираћемо наставак изградње канализационе 
мреже у свим насељима Сурчина;

  По усвајању ПДР „Радио Фара“ и израде пројектне 
документације, изградићемо водоводну мрежу у 
насељу  Радио Фар.

  ДА КУЛТУРА БУДЕ ДЕО НАШЕ СВАКОДНЕВНИЦЕ

  Завршићемо радове у сали Дома културе у 
општинској згради у Сурчину;

  Завршићемо реновирање сцене и гледалишта на 
отвореном, у Бојчинској шуми у Прогару;

  Изградићемо Дом културе у Бечмену;

  Реновираћемо домове културе у Прогару и 
Петровчићу;

  Обезбедићемо простор за музеј, галерију и 
библиотеку;

  ТРГОВИ,  
ПАРКОВИ, ГРОБЉА

  Уредићемо центре насеља Добановци, Јаково и 
Бољевци изградњом тргова;

  Градићемо нове паркове за дечију игру;

  Уредићемо и проширити сва гробља на територији 
општине Сурчин;

  СПОРТСКА МЕТРОПОЛА 
ЈЕР ЋЕМО ГРАДИТИ (ИМАТИ):

   Спортски комплекс поред Фудбалског терена са 
вештачком травом у Добановцима;

   Објекат за борилачке и мале спортове и удружења 
грађана код Бечменске станице

  Пратеће објекте на фудбалском игралишту у 
Петровчићу;

  Теретане на отвореном у свим насељима општине;

  Атлетску стазу у Наутичком селу „Бисер“ у 
Бољевцима;

  Залажемо се за реализацију пројекта „Оазис“ , 
изградње голф терена, спортског комплекса између 
Прогара и Бечмена;

  Национални фудбалски стадион у Сурчину;

  Хиподром и аква парк у Сурчину.

ПРОЈЕКТИ ЗА БУДУЋНОСТ СУРЧИНА
53СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ52 СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ

ХУМАНИТАРНA  ФОНДAЦИЈА 
„СНАГА ЖИВОТА“

На иницијативу председника Градске општине Сурчин 
Стевана Шуше и општинског руководства, у септембру 
2017. године, основана је Хуманитарна фондација 
под називом „Снага живота” са циљем да се помогне 
грађанима Сурчина у свим сегментима ради ублажавања 
социјалних разлика и одржавања људског достојанства. 
Хуманитарна фондација „Снага живота“ ради уз подршку 
привредних субјеката са територије општине, у складу 
са принципима служења јавном интересу и општем 
добру, у циљу олакшавања живота,  ублажавања патње 
и бриге о најугроженијим и најосетљивијим  категоријама  
становништва са територије општине Сурчин, у мисији 
борбе против сиромаштва .

Желимо да на практичан и једини прави начин, 
делом, а не речима, покажемо да су солидарност и 
хуманост још увек део наше садашњице.

Зато позивамо све привреднике и људе добре воље 
да се укључе и подрже рад хуманитарне фондације 
„Снага живота“ .  Рачун фондације је : 330-4017000-78.

ПАРТИЦИПАТИВНО 
БУЏЕТИРАЊЕ-УЧЕШЋЕ 
ГРАЂАНА У КРЕИРАЊУ 
БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ

Градска општина Сурчин је трећи годину за редом 
спровела анкетирање грађана са територије општине 
(крајем 2019. године) у циљу што транспарентнијег 
трошења јавних средстава и побољшања услова 
живљења и пословања на нашој територији и 
прибављања података који су то пројекти које грађани 
желе да се реализују у њиховим  местима.

 Грађани су учествовали путем е-маила и 
попуњавањем анкетних листића. Стигло је 4 е-маил 
пријаве и 248 попуњена анкетна листића.  Велики број  
анкетних листића је било попуњено са предлозима који 
нису у надлежности општина,а такви су били и предлози 
путем е-маила. Руководство ГО Сурчин ће свакако са 
надлежним институцијама радити на решавању и ових 
предлога . 53 анкетна листића су била са предлозима 
који се могу наћи у одлуци о буџету општине Сурчин:

- Обележавање улица у Добановцима,
- Реконструкција просторија месне заједнице 

Прогар,
- Уређење депоније у Петровчићу ,
- Парк у Новом Сурчину, 
- Парк у Јакову и  радови на згради месне заједнице 

у Јакову,
- Изградња дечјих паркова и игралишта на 

територији општине.

 Хвала што учествујете у креирању 
будућности Сурчина, јер Ви најбоље знате 
који  пројекти ће грађанима месних заједница, 
насеља или улица учинити услове живота бољим 
и оплеменити животни простор.
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ОПШТИНА СУРЧИН ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
У време трајања 

ванредног стања Штаб 
за ванредне ситуације 
ГО Сурчин је  поступао 
у складу са наредбама, 
закључцима и препорукама 
Градског Штаба за ванредне 
ситуације и реализовао 
своје активности на основу 
упутстава, инструкција 
и савета које је добио од 
Градског Штаба и надлежних 
институција и редовно 
им достављао извештаје. 
Такође, Штаб је спроводио 
све мере и препоруке Владе 
Србије, које су се односиле 
на спречавање ширења 
епидемије COVID-19.

У току ванредног стања 
формирани су  кол-центри, 
општински и у свим месним 

заједницама, где су грађани 
могли да добију потребне 
информације од волонтера 
и помоћ у набавци и достави 
основних животних намирница, 
лекова и средстава за личну 
хигијену. Штаб је издао и 
наредбу за преузимање 
заштитних средстава и 
средстава за дезинфекцију и 
постављање дезинфекционог 
раствора у свим насељима на 
местима да буду приступачни 
грађанима, као  и наредбу за 
дезинфекцију јавних објеката 
и за спровођење мера 
дезинфекције лиценцираних 
приватних домова за одрасла 
старија лица.

У периоду трајања 
ванредног стања Штаб ГО 
Сурчин је формирао и нови 
стручно-оперативни тим за 
24-часовно дежурство. Штаб 

ГО Сурчин је у сарадњи са 
привредницима Сурчина 
обезбедио набавку социјалних 
пакета за угрожене категорије 
становништва, који нису добили 
пакет од Града Београда. 
Обезбеђен је простор у 
Добанобвцима за смештај 
пакета са основним животним 
намирницама, које је донирао 
Град Београд. У току ванредног 
стања Штаб је ангажовао 
велики број волонтера за 
реализацију задатака  пријема и 
дистрибуције пакета за угрожене 
категорије становништва, 
као и у подели средстава за 
дезинфекцију и других заштитних 
средстава. Подељен је летак 
са информацијама сваком 
домаћинству.

ЈП „Сурчин“ је редовно 
дезинфиковао главне улице 
на територији општине, док је 

руски АБХО тим дезинфиковао 
зграду и простор око Дома 
здравља. Општина Сурчин је 
за Дом здравља обезбедила 
заштитну опрему за све 
запослене, превоз запослених 
на посао и са посла, УВ 
јонизаторе стерилизаторе 
ваздуха и потребна 
дезинфекациона средства. 
Општина Сурчин је помагала 
дезинфекционим средствима и 
опремом старачким домовима 
са територије Сурчина, 
основним школама и вртићима.

Треба истаћи одличну 
сарадњу општине Сурчин 
и припадника Полицијске 
станице, који су се бринули о 
поштовању полицијског часа, 
Центром за социјални рад, 
Црвеним крстома, као и са 
свим републичким и градским 
службама.

СУРЧИН

БОЉЕВЦИ

ЈАКОВО

ДОБАНОВЦИ

РАДИОФАР



ГРАДСКА ОПШТИНА

СУРЧИН ОПШТИНА ПО МЕРИ ГРАЂАНА

ГРАДСКА ОПШТИНА

СУРЧИН
Војвођанска 79, 11271 Сурчин, Република Србијa
+381 11 8442-111
opstina@surcin.net
www.surcin.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА

   Маршала Тита 2, 11272 Добановци

   011/8467-006, 8467-021, 8467-022

   javnopreduzecesurcin@gmail.com

Испостава Сурчин: 011/8443-260

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

   Бановачка 1, 11271 Сурчин

   066/8637-683

   sport.surcin@gmail.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА

   Војвођанска 109, 11271 Сурчин

   011/8441-637, 066/8637-539, 066/8637-798

   info@kdssurcin.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАС

   Војвођанска 109, 11271 Сурчин

   011/8443-501, 011/8440-203

   gas.surcin@gmail.com

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН

   Војвођанска 109, 11271 Сурчин

   011/8440-206, 011/8440-271

   kc.surcin@gmail.com

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

   Војвођанска 120 , 11271 Сурчин

   011/8440-016

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИОЦА СУРЧИН

   011 / 3291-751 
   Војвођанска 96, 11271 Сурчин

ДОМ ЗДРАВЉА СУРЧИН

   011 / 7841-000, 011/7841-001 
   Браће Пухаловић 12, 11271 Сурчин

АПОТЕКА “20 ОКТОБАР”

   011 / 8440-326

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИН

   011/8440-015, 062/8013862 
   Војвођанска 80, 11271 Сурчин

ЦРВЕНИ КРСТ СУРЧИН

   060/604 05 30

РЕПУБЛИЧКО ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИН

   011/8440-015, 062/8013862 
   Браће Пухаловић 34б, 11271 Сурчин 

   surcin@rfzo.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА СУРЧИН

   011 / 8465-988 
   Маршала Тита 20, Добановци 

   uprava@pusurcin.rs

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА

   011 / 8443-754, 8443-709 
   Војвођанска 120, 11271 Сурчин

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

   011 / 8440-405 
   Војвођанска 120,  11271 Сурчин 

РАДНО ВРЕМЕ 
ОПШТИНЕ 

ПОНЕДЕЉАК 
- ПЕТАК 

07:30 - 15:30

ИНФО 
И М Е Н И К




