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ГРАДСКА ОПШТИНА

СУРЧИН

Поштовани суграђани,

Пролази двадесети месец од како Српска напредна странка, као 
странка која је освојила Ваше поверење на изборима 2016. године, врши 
власт у општини Сурчин, од како сам као председник у служби грађана 
Сурчина.

Проблема и тешкоћа имамо, стално су присутни и често 
непредвидиви. Још увек  се бавимо решавањем проблема наслеђених 
пре 2012. године, попут проблема Уговора закључених са грађанима 
за изградњу канализационе (преостали дуг према грађанима је 
81.000.000,00 динара), водоводне и гасоводне мреже (дуг 51.000.000,00 
динара), отплаћујемо и остатак дуга за „Сурчинску петљу“ од 64 милиона 
динара, али смо успели да отплатимо кредит и камату од милион евра 
који је узет пре 2012. године. Можда знате, а можда и не, да је новац узет 
од грађана за изградњу свих ових инфраструктурних мрежа потрошен 
пре нашег доласка на чело општине, а за неке ствари које су урађене, 
попут нелегалног прикључења одређених правних субјеката на гасовод 
и утрошени гас у том периоду, плаћене су казнене милионске суме. Сви 
ви знате да није лако кренути од почетка, од нуле, али  још је много теже 
кренути из дебелог минуса.

Нисмо се само бавли решавањем наслеђених проблема.Уложили 
смо велике напоре за унапређење живота грађана, а да се општина 
није задужила ни за један једини динар .Сматрамо да је нормално 
да у 21. веку у сваком домаћинству на територији општине Сурчин из 
славине тече градска вода, да је прикључено на канализациону мрежу, 
да су улице асфалтиране, да су повезани, умрежени тротоарима, да се 
отварају нови вртићи, помажу школе и цркве. У том смеру, са визијом 
бољег и лепшег Сурчина смо радили у протеклом периоду и тако и 
настављамо. Не понављајући многе резултате из нашег претходног 
периода, на наредним страницама указаћемо само на последње 
актуелности.

Обраћам  Вам се почетком ове године и не желим  да све ово схватите 
као предизборну кампању, мада је неоспорна чињеница да је највише 
урађено после парламентарних и председничких избора 2016. године. 
Хоћу да оправдам указано поверење и да Вама поднесем извештај о 
оном шта је урађено, да Вам предочим шта ће се радити и  да тражим 
Ваше мишљење, сугестије и подршку да би општина Сурчин била добра 
општина по мери својих грађана и општина будућности. 

Зато, удружимо енергију, знање и оптимизам да на најбољи 
начин креирамо развој наше општине и будућност свих нас, да од 
најперспективније општине направимо најбољу!
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АСФАЛТ
у СвАкој СурчинСкој уЛици

ГЛАВНИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ СУРЧИН РЕКОНСТРУИСАНИ 
ОД 2014. ДО 2018. ГОДИНЕ

циЉ до 2020. године



циЉ до 2020. године
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Само у периоду од 2013. године, на територији 
општине Сурчин, захваљујући доброј сарадњи 
коју општина има са надлежним градским 
институцијама, а првенствено поштујући захтеве 
својих грађана, урађено је санирање и потпуна 
реконструкција преко 50 километара коловоза, 
за које су уложени велики напори и финансијска 
средства.

Вишедеценијска ситуација је била таква да 
је коловоз био деградиран и у лошем стању, 
неадекватан за нормално функционисање 
саобраћаја, ризичан за кориснике, таласасто 
нераван, са ударним избочинама,  што је отежавало 
функционисање и градског превоза. 

Унапређењем  саобраћајне инфраструктуре  која 
је спона која нас и физички повезује са  Београдом, 
са светом,  доприноси се привредном развоју наше 
општине и урбаности заједнице, као и  обезбеђивању  
безбедног кретања свих учесника у саобраћају. 

АСФАЛТ у СвАкој 
СурчинСкој уЛици

СУРЧИН - ЈАКОВО
5.400м

63.502.000дин

реконструкција 
коловоза

вредност
радова

АЕРОДРОМ - АУТО ПУТ
2.000м

75.000.000дин

реконструкција 
коловоза

вредност
радова

САдА

некАдА

некАдА

аеродром

САдА
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АСФАЛТ у СвАкој 
СурчинСкој уЛици

некАдА

некАдА

САдА

доБановци

ПетровЧиЋ

УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА
6.000м

62.000.000дин

реконструкција 
коловоза

вредност
радова

СРЕМСКА ГАЗЕЛА - ПРЕКА КАЛДРМА
7.200м

71.820.000дин

реконструкција 
коловоза

вредност
радова

САдАциЉ до 2020. године



АСФАЛТ у СвАкој 
СурчинСкој уЛици

некАдА

БеЧмен

ПроГар

САдА

САдА

10 СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ 11СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ

некАдА

СРЕМСКА ГАЗЕЛА - БЕЧМЕН
3.500м

45.000.000дин

реконструкција 
коловоза

вредност
радова

СРЕМСКА ГАЗЕЛА - ПРОГАР
2.200м

73.500.000дин

реконструкција 
коловоза

вредност
радова

циЉ до 2020. године
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20км АСФАЛТирАниХ 
ТорТоАрА

На нивоу свих седамнаест општина Града 
Београда, највише је тротоара изграђено на 
територији општине Сурчин. 

У последњих пар година, захваљујући 
залагању и упорности председника општине, 
Стевана Шуше и подршци градске власти, 
асфалтирано је преко 20 километара 
тротоара у свим насељима наше општине. 
Може се рећи да је у Сурчину  битка са 
„рањеним асфалтом“ добијена, јер су углавном 
све главне улице поред уређења коловоза 
добиле и тротоаре, тако да је безбедност 
како пешака, тако и возача побољшана и 
сада сви могу да се држе свога дела пута. 
После тротоара поред главних улица на ред 
долазе и споредне улице и то све дотле док 
свака улица на територији општине Сурчин не 
буде имала тротоар.  Циљ је да свако дете на 
територији општине Сурчин може да до своје 
школе стигне безбедно, да грађани Сурчина 
чисте обуће стижу на жељена места. 

Само 2017. години у изградњу преко пет 
километара тротоара је уложено око 50 
милиона динара. 

�Братства 
и�јединства

�радничка�

�ударне�десетине

�војвођанска-�
центар

�војвођанска-�
н.сурчин

�јаковачка

�зорана�Ђинђића

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима

�моравска

�15.�октобар

�Паркинг 
код�вртића

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима

�Главна 
(код�економије)

�11.�октобар

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима

4.980м
38.500.000 дин

800м + пАркинг
10.800.000 дин

�Браће�кокар

�Браће�Гаврајић

�Браће�
веселиновић

�Шиљина

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима

980м
10.400.000 дин

500м
5.000.000 дин

некАдА

САдА
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20км АСФАЛТирАниХ 
ТорТоАрА

�душана�
вукасовића

уреЂење�центра

�дечанска

�Прогарска

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима

�12.�августа

уреЂење�центра

�владе�
обрадовића 
каменог

�Жртава�фашизма

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима

500м
5.000.000 дин

500м
5.000.000 дин

500м
5.000.000 дин �Проте�

стаматовића

�вожда 
карађорђа

улице�са�
асФалтираним�
тротоарима
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до Њиве новим АТАрСким 
пуТевимА

Градска општина Сурчин наставља да изграђује атарске путеве 
на својој територији, да би олакша пољопривредницима  одлазак до 
својих њива и да лакше обрађују своје пољопривредно земљиште.

тенденција општине је да сва насеља Прогар, Бољевцe, 
Јаково, добановце, Бечмен и Петровчић, споји атарским путевима 
да би пољопривредници могли тракторима и пољопривредном 
механизацијом да лакше иду споредним путевима и да не угрожавају 
саобраћај на асфалтним коловозима. до сада је изграђено 13,5 
километара ових путева, а у 2018. ће се атарисати још око километар 
пољских, споредних путева.

13,5км
АТАрСкиХ пуТевА је 
до САдА изгрАђено

некАдА САдА
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45км кАнАЛизАционе 
мреже

Изградњом 
45 километара 
канализационе мреже 
у Сурчину стекао се 
услов за прикључење 
600 домаћинстсва која 
су измирила све своје 
обавезе.

до 2012. године 
је претходна власт 
закључила 6.600 уговора 
са грађанима  за 
изградњу и прикључење 
на  канализациону мрежу, 
ненаменски потрошила 
добијена средства без 
иједног испоштованог 
уговора. Ми радимо да 
оправдамо поверење 
наших грађана и наша 
дела најбоље говоре 
о нашем раду.   У току 
ове и наредне године 
пустићемо цео систем са 
прикљученим кућама. 



У улици Мике Антића, изградњом нове водоводне мреже, 
успели смо да кориснике из те улице укључимо у процедуру 
ослобађања од блок водомера и да изедејствујемо да се  у току 
ове године сви грађани   прикључе  на водоводну мрежу без 
наплате нових прикључака.

За становнике радио-Фара планирамо да покренемо 
процедуру израде пројекта, а потом у наредном периоду и 
изградњу водоводне мреже.

Са циљем да повећамо капацитет водоводних инсталација, 
од центра Сурчина до добановаца, заменићемо постојеће цеви 
новим, пречнока R= 350.

Без АзБеСТниХ цеви у Бечмену

повеЋАвАмо кАпАциТеТ 
водоводниХ инСТАЛАцијА

У Бечмену су започети радови 
на замени старих и оштећених азбестних цеви 

ПВЦ цевима за безбедно водоснабдевање, 
од уласка у Бечмен до центра села, у дужини од 
2 километра.  Радови ће ускоро бити завршени.
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дА чекАмо АуТоБуС кАо САв нормАЛАн СвеТ
У другој половини 2017. године 

општина Сурчин је почела комплетну 
реконструкцију и замену дотрајалих, 
огољених и руинираних аутобуских 
стајалишта.  добановци, Јаково и 
Бечмен су добили нова стајалишта 
са надстрешницама и клупама. У 
наредном периоду сва стајалишта 
за аутобусе на територији општине 
Сурчин ће бити обновљена и 
функционална. Вредност ове 
инвестиције је око  7.000.000,00 динара.

Поштовани суграђани, молимо 
Вас да чувате постављена аутобуска 
стајалишта, јер ако се појединци 
буду неодговорно понашали, опет 
ћемо имати руиниране, исписане и 
плакатима излепљене станице без 
надстрешница и бочних страница.

3.290м
водоводне мреже 

у нАСеЉу кЉуч

Наставак изградње 
водоводне мреже се 
активно спроводи у 
сурчинском насељу 
„Кључ“. Велики проблем 
становника овог насеља 
се постепено решава 
и житељи „Кључа“ 
добијају прикључке на 
водоводну мрежу. У 
2016. и 2017. години је 
изграђено више од 5  
километара водовода, а 
у овој и наредној години 
настављамо са радовима 
док кроз сваку улицу Кључа 
не прође градска вода.

некАдА

САдА
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инСТиТуције у СЛужБи грАђАнА
Општина Сурчин  је ушла амбициозно, са јасно дефинисаним циљевима и плановима за 

реализацију изградње, реконструкције и адаптације објеката од јавног значаја, о којима 
претходна власт није водила рачуна. Сваки објекат, свака институција која ће бити смештена 
у неки од нових објеката, су битни за одређену категорију становништва Сурчина. ОБЈЕКТИ У ВОЈВОђАНСКОЈ 109 (стари Дом здравља):

Реновирањем и обновом ових старих и некада трошних објекта, 
добили смо савремени и конфорни простор у коме ће бити смештене 
Национална служба за запошљавање, катастар и општинска јавна 
предузећа. 

некАдА

САдА

Сурчин - кАТАСТАр непокреТноСТи и 
нАционАЛнА СЛужБА зА зАпошЉАвАЊе

Крајем прошле године је започета, а ове године ће се завршити прва фаза адаптације 
позоришне сале, за коју су издвојена значајна средства. 

Сурчин - СвечАнА, позоришнА САЛА у згрАди опшТине

ценА рАдовА

35.000.000 дин

Некадашњи „Ловачки дом“ постао је „Јаковачки дом“ у чијем простору ће боравити чланови удружења 
пензионера и спортско-ловачка и риболовачка друштва, коњички клубови и друга удружења грађана. У овој 
години ће се објекат комплетно завршити до привођења намени.

некАдА

јАково - „јАковАчки дом“

САдА

ценА рАдовА

6.145.000 дин

Сурчин - СпорТСки компЛекС “инТегрАЛ”

некАдА

САдА

ценА рАдовА

4.100.000 дин

У Бановачкој улици у Сурчину завршен је комплетан простор на другом спрату чиме је 
обезбеђена потпуна функционалност овог објекта. 

некАдА

САдА

ценА рАдовА

16.900.000 дин



САдА САдА
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инСТиТуције у СЛужБи грАђАнА
БоЉевци 
дом куЛТуре - врТиЋ

БоЉевци 
дом куЛТуре  

- БиоСкопСкА САЛАЗавршени су радови на 
адаптацији  простора Дома 
културе за вртић, као и 
простора за апотеку. Пошто 
смо оплеменили двориште 
зеленом површином и 
игралиштем, предстоји нам 
још да опремимо вртић и у 
прелепом простору дочекамо 
80 малишана у новом 
уписном року.

некАдА

У 2017. години 
је започета 

реконструкција 
овог дела објекта за 

потребе организовања  
културних догађаја и 

биоскопских пројекција. 
Сви радови биће 

завршени у току 2018. 
године.

некАдА

некАдА некАдА

САдА САдА

ценА рАдовА

27.383.000 дин

ценА рАдовА

2.398.000 дин
ценА рАдовА

51.793.000 дин

ценА рАдовА

35.400.000 дин

На објекту који за тренинге користи најтрофејнији клуб са територије општине Сурчин, који је изнедрио две светске 
првакиње у кануу, ККК „Марина -Прогар“, на Прогарској ади, урађена је комплетна реконструкција и изградња крова. 
Ове године ћемо завршити комплетне радове на објекту, а поред обале Саве за све Прогарце уредити шеталиште.

После реконструкције дела објекта за потребе општинског јавно-комуналног предузећа, у прошлој години је 
започета, да би се ове године завршила комплетна адаптација преосталог дела зграде Дома културе за потребе 
организовања културних манифестација и смештања удружења грађана.

прогАр - кАјАк кЛуБ „мАринА” доБАновци - дом куЛТуре - БиоСкопСкА САЛА



26 СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ 27СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ

БоЉи уСЛови 
у шкоЛАмА зА нАше 

нАјмЛАђе СугрАђАне
Потрошили смо све дане из 2017. године и кренули 

у 2018.. За ђаке, ово је време радовања јер почиње 
зимски распуст који ће и ове школске године бити 
подељен у два дела. Што се тиче ваннаставних 
активности, општина је испунила планове за 
уређење школских објеката и у 2018. годину крећемо 
оптимистички у нове подухвате. 

Оно што је дужи низ година била болна тачка 
ђацима и просветним радницима ОШ „Вук Караџић“ 
јесте двориште, које је под покровитељством општине 
Сурчин у 2017. Асфалтирано и уклоњено је брдо из 
дворишта, које је ту стајало преко 40 година. У току 
летњег распуста замењена су са улазна врата (осам 
врата). Школа је прикључена на канализациону мрежу. 
Вредност изведених радова је износила 9.920.227,50  
динара. У ОШ „22. октобар“ у 2017. су санирана  
степеништа на улазима.

У Јакову у 2016. години , у ОШ „Вожд Карађорђе“ 
општина је  санирала свлачионице и санитарне 
чворове и урадила комплетну санацију крова и 
побринула се да школа добије видео- надзор. Школа 
је крајем 2016. године прикључена на гас. 2017. 
урађено је уређење купатила у износу од 1.000.000,00 
динара. Школа је добила и нови паркинг.

У овој скоро прошлој 2017. години у бољевачкој 
школи је промењен кров, што је коштало 4.173.066,00  

динара. У 2016. У ОШ „Бранко Радичевић“ у 
Бољевцима  смо реконструисали фасаду и 
изградили летњу сцену, а у истоименој школи у 
Прогару смо променили паркет.  

Тоалети су реконструисани у ОШ „Стеван Сремац“ 
у Добановцима 2017.. И за добановачку школу смо, као 
и за јаковачку школу, у циљу побољшања енергетске 
ефикасности, урадили прикључење на гас. Вредност 
радова изведених на сређивању крова школе и 
купатила износи  3.304.244,15 динара.

Пошто је општина у 2016. години урадила ремонт 
термотехничке изолације, у 2017. години је за уградњу 
нових пумпи за ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ у 
Бечмену и за израду фасаде на истоименој школи у 
Петровчићу утрошила 5.200.000,00  динара. 

Укупан износ утрошених средстава за уређење 
школских објеката је 23.597.538,00  динара.

Чланови општинског колектива су поносни на 
свог председника јер се аргументима и упорношћу 
изборио за изградњу фискултурних сала у Бечмену 
и у Добановцима. Захвални смо Граду Београду и 
градоначелнику Синиши Малом, јер су препознали 
проблеме недостатка простора за извођење наставе 
физичког васитања у школама Бечмена и Добановаца 
и максимално подржали иницијативу за њихову 
изградњу.

САдА

основна�Школа 

     вук�караЏиЋ

кАнАЛизАцијА

2.096.000 дин3.925.000 дин
АСФАЛТирАЊе дворишТА зАменА уЛАзниХ врАТА

3.598.000 дин

некАдА

некАдА

некАдА

уређеЊе купАТиЛА

1.000.000 дин

реконСТрукцијА  кровА

4.173.000 дин
реконСТрукцијА  ФАСАде

4.077.283 дин

реконСТрукцијА  ФАСАде

3.700.000 дин

САдА

САдА

САдА

некАдА реконСТрукцијА  кровА

225.348 дин
уреЋеЊе купАТиЛА

3.079.000 дин

САдА

дом�културе�вртиЋ
доБановци

оШ�Бранко�радиЧевиЋ 
БоЉевци

оШ�воЖд�караЂорЂе јаково

оШ�дуШан�вукасовиЋ�диоГен�ПетровЧиЋ
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и ТереТАне нА оТвореном
нови пАркови

Општина је 
испунила дато 
обећање и све 

неискоришћене 
јавне површине 

претворила у 
игралишта за децу 

и површине за 
бављење спортом. 

2012. године  на 
територији наше 

општине је постојао 
само један парк, 

онај у центру 
Сурчина, чија је 

изградња коштала 
више од 12 милиона 

динара и који смо 
отплаћивали све до 

2015. године. 
Сада имамо двадесет паркова за децу и не постоји 

ни једно наше насељено место где немамо бар 
један уређени простор за дечију игру и дружење, за 
предах родитеља и размену искустава родитељства. 
изградили смо четири теретане на отвореном и 
наставићемо да градимо још,  јер желимо да се млади  
баве спортом и друже на здравим основома.    

28 СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ
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СурчинСки шАмпиони
Сурчин има развијену, широку 

„базу масовног спорта“, са око 
55 регистрованих спортских 
клубова. Неки спортови, попут 
фудбала, су традиционало 
присутни на нашем подручју 
преко 90 година. 
Неки, попут кајак-кануа су за 
деценију постојања и тренирања 
изнедрили врхунске спортисте, 

светске прваке. кроз конкурсе 
општина је у развој програма 
спортских клубова уложила 
значајна средства у последње 
три година, наградила је и 
многе такмичаре за постигнуте 
резултате, реновирала спортске 
објекте и бавила се развојом 
школског спорта.
 Желимо да спорт буде здрав и 

масован и зато ћемо у најскорије 
време да навијамо за наше 
локалне фудбалске тимове на 
фудбалском терену са вештачком 
травом у добановцима и с 
поносом да бодримо српске 
„Орлове“  на Националном 
фудбалском стадиону, за који 
се залажемо да се градити у 
сурчинском доњем пољу.

31СУРЧИНСКЕ НОВИНЕ
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куЛТурне мАниФеСТАције

Нико више није у дилеми да је 
култура у Сурчину нашла своје 
право  место. Општина Сурчин 
исказује спремност да улаже 
у културу, као један од видова 
квалитетне афирмације општине.  

кроз конкурсе  општина 
Сурчин новчано помаже 
удружењима грађана, културно-
уметничким друштвима, 
позоришним и уметничким 
групама   у реализацији 
квалитетних и за грађане 
Сурчина значајних пројеката. 

У току последње три године 
финансиран је велики број 
удружење са   7.541.032,00 
динара за реализацију 93 
пројеката.

доказ да се у Сурчину озбиљно 
бавимо културом је оснивање 
установе културе, која је преузела 
покровитељство и организацију 
свих догађаја везаних за уметност, 
културу, образовање и културно-
историјску баштину. Манифестације 
по којима је Сурчин постао 
културно препознатљив:

n  Улица отвореног срца 
n  Богојављење – пливање за 

часни крст 
n  Бојчинско културно лето 
n  Бисерна грива доњег Срема 
n  Средњи век у Наутичком селу 
n  Поезија се живи  
n  Међународни фестивал 

посвећен вину и љубави 
n  Позоришна смотра мале форме 
n  Скулптуре људи у природној 

величини 
n  Међународни дан реке Саве.
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црквА чувАр дуХовног, куЛТурног 
и нАционАЛног иденТиТеТА

У последње три године општина Сурчин 
је помагала у рекострукцији и обнови свих 
цркваних објеката на територији општине, 
као и изградњу храма светог апосатола 
и јеванђелисте Матеја, финансирајући 
кроз конкурсе извођење радова у укупној 
вредности од преко 7 милиона динара. 

различитост културног наслеђа у свету 
у ком живимо незамењив је извор духовног 
богатства човечанства. Његова значајна 
карактеристика се заснива, управо, на 
богатству различитости и супротности култура 
и цивилизација које му, својим преплитањем, 
дају специфичан значај. Нешто што  чини 
културно - историјску вредност и духовно 
богатство једног народа свакако су цркве.

некАдА

САдА

некАдАСАдА

Сурчин - црква пресветог Тројства

БоЉевци  
црква  Свете петке

БоЉевци - паркинг испред 
Словачке евангелистичке цркве

некАдА

САдА

прогАр -  црква Светог 
Архангела гаврила

некАдА

САдА

пеТровчиЋ - 
црква Светог јована

некАдА

САдА

Бечмен - 
црква Светог Саве

Сурчин 
Храм Св. Апостола и 
јеванђелисте матеја
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САвремени дом здрАвЉА зА 
БоЉу здрАвСТвену зАшТиТу Одељење за привреду, 

пољопривреду, заштиту 
животне средине и друштвене 
делатности Градске општине 
Сурчин, поред тога што је 
свокодневно на располагању 
пољопривредницима Сурчина, 
кроз редован програм рада, 
крајем јануара и почетком 
фебруара организује 
и  предавања намења 
пољопривредницима у оквиру 
Зимске школе. 

Од 2015. године до сада је 28 
сурчинских пољопривредника 
добило помоћ у виду опреме 
и механизације у износу 
од 8.270.000,00 динара. 
Петнаест пољопривредника 
је подржано за бављење 
воћарством и повртарством, 
једанаест пчелара је 
добило потребну опрему, 
а два пољопривредника су 
добила механизацију вредну 
2.270.000,00 динара.

Са циљем  да, уз помоћ савремене 
технологије и стручних кадрова, 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, Град 
Београд и општина су обезбедили средства 
у износу од 45.000.000,00 динара за 
опремање Дома здравља у Сурчину 
најсавременијим ренген апаратом, 
ултразвуком, мамографом, гинеоколошким 
столицама и другом медицинском опремом 
и апаратуром, потребном за самостални 
рад модерног и савременог Дома здравља.
даноноћно дежурство службе „Хитне 
помоћи“ почело је почетком фебруара. 
Ускоро ће се обезбедити бесплатан 
ултразвук за све грађане. Општина, у 
интересу свих грађана,  интезивно ради 
на одвајању дома здравља Сурчин од 
дома здравља Земун.

ХиТнА помоЋ 
Сурчин

дежурСТво
194

зимСкА шкоЛА зА 
поЉопривреднике
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Општина располаже 
природним лепотама, а главни 
потенцијал општине чине река 
Сава, са својим природним 
лепотама којом је могућа 
пловидба на целом потезу 
(46км), затим јавно заштићено 
природно добро Бојчинска 
шума као излетиште са бројним 
садржајима (рекреативне стазе, 
јахање, летња позорница, етно 
ресторан).

У Јакову се налази манастир 
Фенек, који је, према народном 
предању саграђан у другој 
половини 15. века а основали су 
га Стефан и ангелина Бранковић. 
Не смемо заборавити  јединствени 
Музеј ваздухопловства у Сурчину.

ТуриСТичкА деСТинАцијА - Сурчин
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ТуриСТичкА деСТинАцијА - Сурчин

 Од природних лепота 
наша општина има шуме 
(Церова греда, гибавац, Црни 
луг, Зидине, добановачки 
забран, дража и ), ловишта 
(Забран и Црни луг) као и 
рибњаке Бечменска Бара 
и Живача. Поред наутичког 
села у Бољевцима налази 
се и Стајкова етно кућа, која 
хронолошки приказује два 
и по века суживота Срба и 
Словака на овим просторима. 

градским саобраћајним 
превозом, линијама 
601,604,605, и 610 можете 
доћи на излет у шуму Бојчин, 
спортски центар у Сурчину, 
пецати на Бечменској 
бари, купати се на „Queen“ 
базенима, на тарзан плажи у 
Прогару, клубу С у Јакову, а 
преспавати у Наутичком селу 
у Бољевцима. 
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познАТи који 
Су покЛониЛи 
пАжЊу грАдСкој 
опшТини Сурчин
У протеклом периоду Сурчин је завредио 
пажњу многих познатих и признатих 
појединаца из различитих интересних 
сфера. Они  су желели да упознају Сурчин, 
једни долазећи у посету,  други позивајући  
представнике општине.  издвајамо оне који 
су указали част Сурчину и поклонили му 
своје време и пажњу.

амбасадор�руске�Федерације�у�србији�александар�васиЉевиЧ�ЧеПурин

амбасадорка�словачке�у�србији 
даГмар�реПЧекова 

епископ�сремски 
ГосПодин�василије

амбасадор�републике�мађарске�у�србији�
атила�Пинтер 

амбасадор�краљевине�норвешке�у�србији��
арне�санес�Бјорнстад

Председник�Градске 
општине�сурчин 
стеван�Шуша�са 
Председником 

републике�србије
александром�вучићем 

Градски�менаџер�Горан�весиЋ

Сурчинци у души

Градоначелник�Београда 
синиШа�мали

Mинистар�унутрашњих�послова��неБојШа�стеФановиЋ

Сви резултати постигнути у протеклом периоду и 
развојни планови за будућност, све што је урађено 
са циљем да Сурчин буде развијена општина, урбана 
средина у којој је лепо живети, што је урађено на 
модернизацији општине, све што се урадило и што ће се 
урадити  постигнуто је упорношћу председника градске 
општине, Стевана Шуше и подршци пријатеља Сурчина: 
Синиша Мали, Горан Весић, Небојша Стефановић,  
Душан Рафаиловић, Славиша Живковић, Иван Тејић 
Славица Савичић, Весна Ивић, Ивона Јевић, Бранислав 
Поповић, Драган ђорђевић, Милена Чанковић,  Слободан 
Станојевић, Иван Сочо, Славко Гак, Лука Петровић, 
Александар Цинцар, Мирослав Богдановић, Угљеша 
Митровић, Александар Дамњановић, ђорђе Милић, Горан 
Чолаковић, Предраг Богдановић и многи други.

Патријарх�српски 
ГосПодин�иринеј

амбасадор�нр�кине�у�србији 
 ли�манЧанГ 

амбасадор�сад�у�србији 
 кајл�скот 
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КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ
u   изградићемо фискултурне сале у Основној школи 

“душанВукасовићдиоген“ у Бечмену и у Основној 
школи „Стеван Сремац“ у добановцима;

u   извршићемо замену грејања у основним школама 
у Бољевцима, Бечмену, Прогару, Петровчићу и у 
ОШ „Вук караџић“ у Сурчину;

u   радићемо фасаду на згради школе „Вук караџић“ 
у Сурчину, а столарију ћемо заменити у ОШ „Вук 
караџић“ у Сурчину и „Бранко радичевић“ у Прогару.

ЗА БЕЗБРИЖНО И 
БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВО
u    Отворићемо нови вртић у згради реновираног 

дома културе у Бољевцима;

u    реконструисаћемо објекат старе школе у 
косовској улици за потребе вртића.

u    Почећемо са изградњом централне кухиње и 
пртећих објеката за нормално функционисање и 
снабдевање свих наших вртића.

ДА СЕ ПОВЕЖЕМО 
СА СВЕТОМ
u   изградићемо ауто-пут е-763- Београд –Јужни 

Јадран - укупна дужина трасе кроз Сурчин је око 
17 километара;

u   изградићемо Мост на Сави  дужине  1,7 км;

u   Залажемо се за изградњу прикључнице на ауто 
пут код Сунца, изградњом уливно - изливног 
крака у Јакову;

u   изградићемо путеве „Сремска газела 1“ од 
бољевачког (обреновачког) моста до Прогара 
и „Сремска газела 3“ од добановачке петље до 
Бечмена;

u   изградићемо тротоаре и асфалтирати улице у 
свим насељима;

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

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

u   изградићемо и уредити паркиралишта испред 
свих јавних објеката.

ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА
u   Прикључићемо домаћинства на канализациону 

мрежу у Сурчину;

u   Почећемо изградњу канализационе мреже у 
добановцима;

u   Наставићемо са прикључивањем домаћинстава 
на водоводну мрежу у „кључу“;

u   изградићемо водоводну мрежу у насељу  ради 
Фар.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И  
ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
u   реконструисаћемо објекат у Војвођанској улици у 

Сурчину за потребе Центра за социјални рад;

u   Завршићемо радове изградњи објекта Јаковачког 
дома у Јакову;

u   реконструисаћемо зграду Месне заједнице у 
Петровчићу, Јакову и објекта преко пута школе у 
Бечмену (стара сала за физичко).

u   изградићемо тржно-пословни центар ЛидЛ  у 
Сурчину;

u   Отворићемо дом за старе особе у Прогару;

u   изградићемо тржно-пословни центар ЛидЛ  у 
Сурчину;

u   Залажемо се за изградњу зграде општине 
Сурчин;

ТРГОВИ, ПАРКОВИ, ГРОБЉА
u   Уредићемо центре насеља добановци, Јаково и 

Бољевци изградњом тргова;

u   градићемо нове паркове за дечију игру;

u   Уредићемо сва гробља на територији општине 
Сурчин;

ДА КУЛТУРА БУДЕ ДЕО 
НАШЕ СВАКОДНЕВНИЦЕ
u    Завршићемо преостале радове на 

реконструкцији дома културе у Бољевцима;

u    Завршићемо комплетну реконструкцију и 
опремити дом културе у добановцима;

u    Завршићемо радове у сали дома културе у 
општинској згради у Сурчину;

u    Обезбедићемо простор за музеј, галерију и 
библиотеку;

СУРЧИН- СПОРТСКА 
МЕТРОПОЛА
u   Фудбалски терен са вештачком травом у 

Спортском центру у добановцима;

u   Завршићемо реконструкцију објекта на Сави за 
потребе  Kajaк клуба „Марина Прогар“;

u   Пратеће објекте на фудбалском игралишту у 
Петровчићу;

u   теретане на отвореном у свим насељима;

u   атлетску стазу у Наутичком селу „Бисер“ у Бољевцима;

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

u   Национални фудбалски стадион у Сурчину;

u   Залажемо се за пресељење Хиподрома у 
Петровчић.

грАдиЋемо, рАдиЋемо, зАЛАгАЋемо Се

пројекТи зА БудуЋноСТ СурчинА
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Поносни смо на то да смо прва општина у Београду 
по броју новорођених становника Сурчина и последња 
по броју разведених бракова. трудили смо се да 
будемо подршка сурчинској деци у обележавању свих 
битних догађаја њиховог детињства, да дочекамо ђаке 

прваке, да наградимо „вуковце“, неку децу да одведемо 
на море, да их одвеземо на такмичења и код пријатеља 
и побратимљених школа, да им организујемо културне 
и спортске активности ван школе, да им улепшамо 
школе и изградимо паркове. 

Д
Е

Ц
А

дечија�олимпијада

дечије рАдоСТи

едукација�деце�о�безбедности�у�саобраћају

Школски�спорт

додела�награда�вуковцима

одлазак�на�море

Први�дан�школе Бесплатни�спортски�програми

Бојчинско�лето�-�дечије�представе

новогодишњи�пакетићи
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Пензионери�из�Бечмена

јаковачки�пензионери

манастир�Фенек

градска општина Сурчин подржава 
и помаже рад свих удружења 
пензионера са територије наше 
општине. Организовали смо дружења, 
подржали реализацију многих 
пројеката намењених пензионерима, 
обезбедили компјутере за свако 
удружење, учестовали смо и подржали  
све  битне догађаје. Организовали смо 
бесплатне излете, посете музејима, 
целодневна дружења уз  рекреацију, 
прославу Нове године, обележавање 
битних датума и спроводимо  програм 
„Срениор катрице за све пензионере“.

пензионери - мЛАди дуХом

дружење�у�наутичком�селу укрцавање�на�катамараневожња�реком дружење�пензионера
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Пензионери�из�сурчина

Пензионери�из�добановаца

угођај�на�реци

наутичко�село

музеј�ваздухопловства

дружење�у�интегралу

Полазак�на�излет

дружење

дружење

манастир�Фенек



Пензионери�из�Прогара
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када ново време и развојини 
процеси захтевају од нас да се 
одредимо у погледу садашњости и 
да дамо пуни допринос модерном 
свету и будућности, никако не смемо 
допустити да заборавимо нашу 
колективу, историјску прошлост. Зато 
чувамо прошлост у садашњости за 
будућност. разним свечаностима, 

полагањима венаца, поменима и 
манифестацијама, уз подршку савеза 
и удружења бораца, пензионера 
и  сурчинских потомака ратника 
Србије 1912-1920., обележили смо све 
важне историјске датуме везане за 
наш крај, датуме страдања и датуме 
ослобађања у оба светска рата. У 
прошлој години смо издали књигу у 

којој су именоване све ратне жртве на 
територији општине Сурчин. За ову, 
2018. годину припремамо нову књигу у 
којој желимо да од заборава сачувамо 
историју нашег краја. Сматрајући 
да прошлост заслужује поштовање, 
вратили смо Сурчинцима у централни 
парк  споменик ослободиоцима 
(„бомбаш“).

дА Се САчувА од зАБорАвА

ХумАниТАрнA  ФондAцијА 
„СнАгА живоТА“

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,  општина Сурчин је уз подршку 
привредних субјеката са њене територије основала  
хуманитарну фондацију „Снага живота“.

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

Бољевачки�пензионери

Пензионери�из�Петровчића,�
Бољеваца�и�јакова
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ИЗУЗЕТАН ОДЗИВ  ГРАЂАНА И 
ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 

СТРАНА НА ПОЗИВ ДА СЕ 
АКТИВНО УКЉУЧЕ У КРЕИРАЊЕ 

БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

402 грАђАнинА 
СА 1024 предЛогА

градска општина 
Сурчин је први 
пут крајем 2017. 
године спровела 
анкетирање грађана 
са територије 
општине 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. У око 400 
пристиглих анкетних 
листића, доставили 
сте нам око 1024 
предлога.

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.

ПРОГАР

186
ПРЕДЛОГА

ЈАКОВО

305
ПРЕДЛОГА

БОЉЕВЦИ

43
ПРЕДЛОГА

СУРЧИН

370
ПРЕДЛОГА

БЕЧМЕН

15
ПРЕДЛОГА

ПЕТРОВЧИЋ

9
ПРЕДЛОГА

ДОБАНОВЦИ

96
ПРЕДЛОГА

ПРИРОДНО ИГРАЛИШТЕ У БОЈЧИНСКОЈ ШУМИ 
„Заједнички парк“ и теретана на отвореном

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПРИЛАЗНЕ СТАЗЕ ВРТИЋУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

УРЕђЕЊЕ СТАЗА У 
НАУТИЧКОМ СЕЛУ И 

УЛИЧНА РАСВЕТА

ПРИПРЕМА ТЕРЕНА ЗА 
ИСТАКАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 
НА КП 384, ГЛАВНА 37

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

УЛИЧНА РАСВЕТА



ГРАДСКА ОПШТИНА

СУРЧИН ОПШТИНА ПО меРИ гРАђАНА

ГРАДСКА ОПШТИНА

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

   косовска 2, 11271, 11271 Сурчин

   066/8637-683

   sport.surcin@gmail.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА

   косовска 2, 11271, 11271 Сурчин

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

   info@kdssurcin.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАС

   косовска 2, 11271, 11271 Сурчин

   011/8443-501

   gas.surcin@gmail.com

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН

   косовска 2, 11271, 11271 Сурчин

   011/8440-206, 011/8440-271

   kc.surcin@gmail.com

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

   косовска 2, 11271, 11271 Сурчин

   011/ 8443-508

ПОЛИЦИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИН

   011 / 3291-751

ДОМ ЗДРАВЉА СУРЧИН

   011 / 7841-000

АПОТЕКА “20 ОКТОБАР”

   011 / 8440-326

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИН

   011/ 8443-913

ЦРВЕНИ КРСТ СУРЧИН

   011 / 8442-781

РЕПУБЛИЧКО ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИН

   011 / 8440-600

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА СУРЧИН

   011 / 8465-988 
   Маршала тита 20, добановци

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА

   011 / 8443-754, 8443-709

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

   011 / 8440-405

РАДНО ВРЕМЕ 
ОПШТИНЕ 

ПОНЕДЕЉАК 
- ПЕТАК 

07:30 - 15:30

ИНФО 
И М Е Н И К




