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ШТА ЈЕ СНС УРАДИЛА 
ЗА ГРАЂАНЕ ВОЈВОДИНЕ

Српска напредна 
странка учествује 
у власти у 34 
општине и града 
у Војводини

»
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У КОЈИМА СНС УЖИВА АПСОЛУТНО ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА

Асфалтирано 84.000 м2 улица
ЈКП Пут је на деветом месту, од укупно 300 предузећа на 

Белој листи Министарства грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре. Завршена је изградња Булевара Европе који се 
спаја са аутопутем. Више од 1,2 милијарде динара уложено 
је у путну привреду, од септембра 2014. до септембра 2015. 
асфалтирано је  84.000 квадрата улица и уграђено је 14.000 
тона асфалта у граду и околним местима. Чак 10.000 квадрата 
насуто је туцаником и струганим асфалтом, изграђене су нове 
кружне раскрснице у Новом Саду и приградским насељима.  

ЈКП Водовод и канализација гради водоводну мрежу за насеља  
Немановци и Пејићеви салаши, у Ковиљу и Руменки изграђени 
су пречистачи отпадних вода, 1.260 домаћинстава прикључено 
је на канализациону мрежу, а планирају се нови прикључци. Из-
грађена је канализација у Будисави, Адицама, Сајлову и Ветер-
нику, а гради се у Руменки, Ковиљу и Степановићеву.  Уређује се 
Роков поток у Петроварадину. 

ЈКП Топлана реконструисало је вреловод у свим деловима 
града, замењен је 31 метар вреловодних цеви, измирено 55 

одсто дугова из ранијег периода, изграђено више од 10 но-
вих вреловодних прикључака, а гради се мултифункционална 
хала за потребе инвеститора. Лука „Нови Сад“ добила је нову 
рампу. Изграђена је нова зграда Културног центра у Футогу, 
капела на гробљу у Буковцу, Етно кућа „Змијање“ у Каћу... Ита-
лијанска компанија отворила је погон за рециклажу у Слобод-
ној зони, на градским улицама је 16 нових аутобуса, друштвено 
одговорне компаније, у сарадњи са Градом, помажу школама и 
установама.  Обезбеђена су нова возила за Дом здравља, 400 
људи је запослено захваљујући мерама Града, 210 младих ан-
гажовано на приправничкој и стручној пракси. 

ЈКП Градско зеленило уредило је зелено острво у Булевару 
ослобођења, уклоњено је више од 900 графита мржње,  озе-
лењене су дивље депоније.

Отворен је информациони кутак Европске уније, обезбеђена 
је савремена опрема за здравствене установе, уређен је нови 
пункт Хитне помоћи у Сремској Каменици. Изграђена су два 
вртића и проширени капацитети у још два, као и 12 дечијих 
игралишта, а на 13 локација постављене су теретане на отво-
реном.

1. НОВИ САД

Успех новог 
ЈКП „Универзал”

Завршена је изградња 8,5 км 
атарских путева, а у сарадњи са 
„Водама Војводине“ урађено је 46 
км каналске мреже. Након 12 годи-
на, завршена је капела у Алибуна-
ру. Реконструисан је пут Јаношик 

– Иланџа, а у овим насељима урађена су и два бунара.
У ОШ „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу завршава се 

спортска хала, а четири нове учионице потпуно су опремљене 
за рад. Постављен је семафор у Владимировцу, купљено је во-
зило за дијализу и радар за саобраћајну контролу. Изграђена су 
четири дечија игралишта, реконструисано је старо и поставље-
но ново аутобуско стајалиште у Банатском Карловцу, као и нове 
канте. Новим рухом могу се похвалити домови културе у Алибу-

нару и Николинцима, као и зграде МЗ у Банатском Карловцу и 
Владимировцу.

Постављена је теретана на отвореном у Владимировцу, а  
уређени су тргови, паркови и спортски терени. Смањен је број 
депонија са десет на четири, а ограђена су гробљанска места. 

Дефицит за 2015. умањен је за 62,5 милиона динара и сви 
корисници јавних средстава добили су програмом предвиђена 
средства. Општина је у 2016. ушла без икаквих дуговања.

Алибунар је можда једина општина у Србији која је успела да 
четири запуштена, неефикасна, лоше организована и економ-
ски неисплатива ЈКП интегрише у само једно - ЈКП ,,Универзал“ 
- ефикасно и здраво предузеће. Радници су добили адекватну 
опрему и редовне плате, а предузеће је опремљено новом ме-
ханизацијом. Захваљујући његовој ефикасности, у великој мери 
спречена је узурпација државног земљишта, поправљен је ква-
литет воде и онемогућена бесправна сеча шуме. Грађанима је 
решено питање обрачуна цена за плаћање јавних комуналних 
услуга. Наиме, претходна власт је у обрачунавању цена укључи-
вала банкарске камате, што је стварало нереално високе рачуне. 
Сада је успостављен систем са усаглашеним каматама и грађани 
су поштеђени плаћања високих трошкова. 

2. АЛИБУНАР »
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ШИД
МЗ Батровци
МЗ Моровић
МЗ Вишњићево
МЗ Илинци
МЗ Јамена
МЗ Беркасово

НОВИ САД
МЗ Степановићево

МЗ Ковиљ
МЗ Лиман 3
МЗ Никола 
Тесла
МЗ Гаврило 
Принцип
МЗ Острво
МЗ Југовићево
МЗ Раднички
МЗ Братство

МЗ Житни трг
МЗ Народни 
хероји 1
МЗ Бистрица
МЗ Сава 
Ковачевић 1
МЗ Седми јули
МЗ Вера 
Павловић
МЗ Прва 

Војвођанска 
Бригада
МЗ Соња 
Маринковић
МЗ Детелинара
МЗ Петроварадин
МЗ Сремска 
Каменица
МЗ Ченеј

ТИТЕЛ
МЗ Шајкаш

РУМА
МЗ Путинци

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
МЗ Лаћарак
МЗ Равње 

МЗ Велики 
Радинци 
МЗ Манђелос 
ИНЂИЈА
МЗ Љуково

КУЛА
МЗ Крушчић

Гради се електрана на биомасу
Локална власт, предвођена СНС-ом, започела је решавање 

проблема снабдевања електричном енергијом у насељима Еко-
номија 1 и Економија 3. Канале за водове копали су радници ан-
гажовани путем јавних радова, а трафое је обезбедила локална 
самоуправа. Локална самоуправа је исплатила и све заостале 
ученичке и студентске стипендије, и обезбедила новац за нове. 
Преко општинског Фонда за развој пољопривреде, 83 пољопри-
вредна газдинства добила су субвенције за изградњу бунара, 
чиме је омогућено наводњавање  нових 300 хектара пољопри-
вредног земљишта.

Општина је обезбедила бесплатни интернет за ђаке и запосле-
не у ПУ, основним и средњим школама, спортисте и грађане који 
се нађу у близини ових објеката. Започето је решавање питања 
коришћења државног пољопривредног земљишта како се више 
не би дешавало да привредни субјекти користе државне орани-
це или их издају у подзакуп, а да за то не плаћају. Засађено је 
3.600 садница ветрозаштитног појаса у Бачу, Селенчи, Плавни, 
Бођанима и Вајској. 

Удруженим средствима са Комесаријатом, Општина је успела 

у 2014. и 2015. да испоручи грађевински материјал за 24 по-
родице избеглих и расељених лица, а окончана је и процедура 
за набавку помоћи за економско оснаживање породичних до-
маћинстава.

Завршена је прва фаза проширења и адаптације ПУ Колибри. 
Отворен је Центар за сушење воћа и поврћа, а Општина је су-

шару поверила Пољопривредној школи на управљање. Започета 
је изградња електране на биомасу у радној зони, највећа електра-
на на биогас у Србији која користи најмодернију технологију. 

Од новца од закупа пољопривредног земљишта током 2014. 
и 2015. године, Општина је асфалтирала скоро 11 километара 
атарских путева у свим местима. Завршено је уређење језера 
Провала и његове околине, а постављени су и пратећи рекреа-
тивни садржаји. Купљена су три аутобуса за превоз ученика и 
грађана. За потребе пољочуварске службе набављени су трак-
тор, аутомобил и радна опрема. 

Започети су радови на канализацији у Селенчи, уређује се ка-
налска мрежа за одводњавање пољопривредног земљишта, а у 
циљу развоја туризма, Туристичка организација реализовала је 
Циклобач - туристичку вожњу, Дане јагода и меда и пливање за 
часни крст.

3. БАЧ

4. БЕЧЕЈ

Завршена је изградња круж-
ног тока на уласку у Бечеј 

од стране Новог Бечеја и Но-
вог Сада. Радове је финан-
сирало ЈП ,,Путеви Србије“, 

а локална самоуправа издвојила је око 
пет милиона динара за постављање јавне 
расвете и уређења зеленила, изградњу 
бициклистичке и пешачке стазе. Асфал-
тиран је тзв. сојарски пут, а захваљујући 
новој технологији деоница од 2,2 киломе-

тра завршена је за само 35 дана. Локална 
самоуправа је у опремање индустријске 
зоне уложила преко 200 милиона динара, 
а у њој данас послује „Сојапротеин“, СП 
„Лабораторија“, „КWS“, „Knott autoflex“, 
„Флора“, „Ераковић“, фирме које запо-
шљавају неколико хиљада радника. Ина-
че, немачка фирма „КWS“ је инвестиција 
вредна око 35 милиона евра, какве у Бе-
чеју није било у последњих 30 година. 

Завршено је асфалтирање већег дела 
пута Бачко Петрово Село – Бечеј, пар-
цијално је асфалтирано неколико деоница 
у Бечеју, као и две деонице кроз Бачко Гра-
диште. Асфалтом су пресвучене три деони-
це тзв. Србобранског пута, и два километра 
Петровоселског пута. У делу Бечеја под на-
зивом Шиштак, као и Мала Босна, асфалти-
рана су четири километра у 12 улица. 

У свим школама највеће потиске општи-
не (осам основних и три средње) оства-
рена је барем једна инвестиција (рено-
вирање тоалета, енергетска ефикасност, 
саобраћајна сигнализација испред обје-
ката, куповина возила…). Општина сваке 
године стипендира најбоље студенте и 
обезбеђује превоз за ђаке.

Број туриста који је посетио нашу 
Општину се, са 9.000 2012. године, попео 
на око 39.000. Потписан је Меморандум 
о разумевању између Републике Србије 
и Algahim National CO. из Кувајта, Arab 
- invest d.o.o из Новог Сада и Општине 
Бечеј за пројекат за изградњу бањског 
и туристичког комплекса. Вредност ин-
вестиције је око 120 милиона америчких 
долара, а инвеститор намерава да на из-
градњи и опремању туристичког компле-
кса ангажује српска предузећа.

Од издавања државне земље у за-
куп, локална самоуправа инвестира у 
пољопривредну инфраструктуру, па је 
тако од 2013. уложено преко 100 мили-
она динара у изградњу 34 моста у атару, 
преко 30 отресишта, измуљано је преко 
50 километара каналске мреже... Почели 
су радови на санацији, рекултивацији и 
затварању три и по деценије старе депо-
није Ботра. 

После 40-так година, осветљен је Горњи 
парк, а у Горанском парку урађена је ста-
за од бехатон плоча, док је за осветљење 
завршена јавна набавка и радови би тре-
бало да почну. Јавна расвета замењена је 
и на Тиском кеју, Зеленом корзоу и око СЦ 
„Ђорђе Предин Баџа“. У току је тридесе-
так пројеката у различитим фазама реа-
лизације, међу којима су и реконструкција 
централног градског трга, асфалтирање 
седам улица, постављање јавне расвете...

Изградња кружног тока

» Поверење СНС-у грађани су 
указали у МЗ Бачко Петрово 
Село, где живи претежно 
мађарско становништво
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5. БЕОЧИН 7. ВРБАС

Реновирање учионица 
и санитарних чворова

Уређена је пешачка стаза у Свето-
савској улици, од зграда у стамбеном 
блоку Цара Душана А1 до бензинске 
пумпе, као и пешачка стаза МЗ Че-
ревић-Бразилија. Рехабилитован је 
коловоз локалних путева и улица. 
Реновиране су учионице и санитар-
ни чворови ОШ „Јован Грчић Милен-
ко“. Уређено је дечије игралиште у 
Беочин Селу, а чесме су реновиране 
у Беочин Селу и Раковцу. Реновиран 
је мост у Свилошу и изграђени ло-
кални путеви и улице.

Милионске уштеде и 
енергетска ефикасност

Добијањем сертификата ИСО 50001 
постајемо једна од првих општина, а 
Дирекција за изградњу једно од првих 
јавних предузећа у Европи који имају 
овај стандард. У Канцеларију за енер-
гетски менаџмент уложили смо више 
од четири милиона динара, купили нај-
савременије апарате и постали лидер 
на овом пољу. 

Завршили смо замену јавне расвете 
у Бачком Добром Пољу и можемо оче-
кивати уштеду од 1,1 милион динара 
годишње, што значи да ће се улагање 
исплатити за пет година. 

Додатне милионске уштеде оства-
рене су аутоматизацијом система 
грејања у јавним објектима. Једна смо 
од три општине коју је ЕБРД препо-
знала за јавно-приватно партнерство 
у пројекту замене расвете у преостала 
четири места Општине. Раде се главни 
пројекти за „zero energy“ објекат вр-
тића у Виноградима и нискоенергетски 
објекат будућег регионалног центра за 
енергетску ефикасност. Локална само-
управа обезбедила је нови ЕКГ апарат 
за Геронтолошки центар. 

На изворишту воде постављене су 
две нове пумпе, а сва изворишта, као 
и важне тачке канализационе мреже, 
повезане су са диспечерским центром. 
Локална самоуправа издвојила је шест 
милиона динара за постављање нових 
пумпи и аутоматизацију постројења за 
водоснабдевања. 

Пројекат „Побољшање животних 
услова интерно расељених и избеглих 
лица у Општини Врбас“ обезбедио је да 
27 избеглих и расељених породица до-
бије 93.194,40 евра помоћи. Започела 
је израда Локалног акционог плана за 
унапређење енергетске ефикасности, у 
сарадањи са немачким ГИЗ-ом. 

Општина је поклонила Полицијској 
станици три возила и десет радио-ста-
ница. Дирекција за изградњу рекон-
струише дечије игралиште и парк на 
Косанчићу. На више локација уређује 
се мрежа атмосферске канализације.

Додељена су средства из РСП фонда 

Радови на водоводу и 
канализацији

Младеново 
Реконструисана је еко-чесма, обез-

беђена су средства за спортске клубове, 
удружења и манифестације. Урађена 
је пројектно-техничка документација и 
сагласност за изградњу бунара, а бунар 
Ловренац повезан је са водоводном мре-
жом. Рекултивисани су напуштени ко-
пови на сеоском гробљу, реконструисан 
Дом културе, уређене су пешачке стазе у 
Улици Младена Стојановића и коловоз 
у Улици краља Петра. Израђена је доку-
ментација и План генералне регулације 
за радну зону у Младенову, на основу 
којег је „Гринтек“ проширио производњу 
и запослио око 100 нових радника.

Гајдобра
Опремљена је спортска хала, изграђен 

паркинг, опредељен новац за спортске 
клубове и удружења. Саниран је објекат 
месне заједнице, замењени су подови 
у ОШ „Алекса Шантић“. Пешачке стазе 
уређене су у улицама Хајдук Вељковој и 
Херцеговачкој. За изградњу таложнице 
за пречистач канализације издвојено је 
5,5 милиона  динара. Израђена је доку-
ментација за реконструкцију коловоза и 
реконструисан је део пута кроз насеље. 
Одлуком о уступању земљишта без нак-
наде фирми „Реал Книтинг“, омогућено 
запошљавање великог броја радника.

Нештин 
Уређен је музеј на отвореном „Савића 

кућа“ и опредељен је новац за спортске 
клубове и удружења.

Обровац 
Милион динара уложен је у индус-

тријску зону, а гради се и канализација. 
У Дому културе мењају се електричне 
инсталације, санира кухиња и санитар-
ни чвор. Новац је опредељен спортским 

клубовима и удружењима. Урађена је 
документација за изградњу бунара, из-
двојен је новац  за градњу пијаце и дела 
фекалне канализације, а уређене су пе-
шачке стазе у Улици маршала Тита и 
делу Улице Младена Стојановића, као и 
атмосферска и фекална канализација у 
делу Војвођанске.

Параге 
Изграђено је дечије игралиште, рекон-

струисана еко-чесма, издвојен новац за 
спортске клубове и удружења. Рекон-
струисан је Дом културе, уређене су пе-
шачке стазе, рекултивисани напуштени 
копови простора „Гола добра“. Урађен 
је главни пројекат реконструкције и из-
градње водоводне мреже и реконструи-
сан храм СПЦ.

Пивнице
Урађено је ваздушно грејање вели-

ке кино сале, набављен је  ватрогасни 
камион за потребе рада ДВД Пивнице. 
Опредељена су средства спортским клу-
бовима, удружењима и словачкој цркви. 
Реконструисан је део водоводне мреже, 
пресвучене су асфалстом пешачке стазе 
испред школе, уређена је кухиња у Дому 
за дневни боравак старих и део атмос-
ферске канализације.

Визић
Осим издвајања за спорт и удружења, 

адаптирана је црпна станица водовода и 
реконструисана водоводна мрежа. 

Карађорђево 
Осим редовних издвајања, саниран је 

кров објекта на фудбалском игралишту, 
реконструисана јавна расвета, изграђена 
фекална канализација, пресвучене пе-
шачке стазе и раз-
граничено државно 
п о љ о п р и в р е д н о 
земљиште између 
ВУ Моровић, ПЈ Ка-
рађорђево и ЗЗ Ло-
вренац, на основу 
којег је омогућена 
инвестиција Ал Ра-
вафеда.

Нова Гајдобра
Урађена је ограда на месном гробљу, 

реконструисана је јавна расвета, новац 
су добили спортски клубови и удру-
жења. Завршена је документација за 
изградњу новог бунара, уређен је парк, 
адаптирана школа, уређене пешачке ста-
зе у Пролетерској, асфалтиран коловоз у 
радној зони.

Силбаш
Реконструисане су електроинстала-

ције у школи, зелена пијаца и еко-чесма. 
Новац је додељен спортским клубовима, 
удружењима, уграђени су дојављивачи 
пожара, уређене пешачке стазе и трото-
ари. У ОШ „Браћа Новаков“ реконструи-
сане су електроинсталације и део водо-
водне мреже, адаптиран је Дом културе 
и уређен санитарни чвор у школи.

Товаришево
Урађен је пројекат за нови бунар, оп-

редељен је новац спортским клубовима 
и удружењима. Урађена је биста Гаврила 
Принципа, реконструисана зграда ДВД 
„Товаришево“, пресвучене пешачке ста-
зе и део коловоза у Улици ЈНА, уређен 
санитарни чвор Геронтолошког центра.

Челарево
Урађен је нови бунар, опредељен је 

новац школи „Здравко Челар“ за  сту-
дијско путовање ученика и наставни-
ка „Путевима српских великана“, као 
и спортским клубовима, удружењима 
и за куповину фабричке хале. Попра-
вљен је кров школске фискултурне сале 
и грејање. Пресвучен је коловоз у више 
улица, реконструисан вртић и дата до-
нација ФК „ЧСК“.

6. БАЧКА ПАЛАНКА
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за куповину сеоских домаћинстава и 
набавку грађевинског материјала за 
социјално најугроженије породице. 
Дирекција за изградњу завршава дру-
гу фазу санације и израде тротоара у 

Врбасу и околним местима. 
У сарадњи са Железницама Србије 

и ЈП ,,Путеви Србије“, Општина је об-
новила пружни прелаз на путу Змаје-
во-Равно Село. Постављена је нова 
саобраћајна сигнализација на бицик-
листичкој стази и уређује се зелени 
појас око ње.

На ванредним локалним 
изборима у Врбасу, 
Ковину и Оџацима, СНС 
однела је убедљиве 
победе

»

Санација депоније
У току је кречење летње сцене и радо-

ви у згради позоришта ,,Стерија“. Иден-
тификоване су расположиве парцеле 
и објекти који би могли бити понуђени 
потенцијалним инвеститорима. 

Општинско веће је за 20 одсто умањи-
ло закупнине за локале у власништву 
Општине. Као подршка малим и средњим 
предузећима, кроз програм стручне 
праксе, запослено је 48 лица са високом 
и вишом стручном спремом, старости до 
30 година. Програмом јавних радова за-
послено је 53 лица која припадају групи 
теже упошљивих. У оквиру програма са-
мозапошљавања неповратна средства до-
било је 10 лица за покретање сопствених 
предузетничких фирми. Општина Вршац 
је прва општина у Војводини која је осно-
вала Регионални савет за запошљавање, 
а  основан је и бизнис инкубатор центар, 
у оквиру ИПА програма прекограничне 
сарадње Србија-Румунија.

Потписивањем уговора са Развој-
ном агенцијом АДЕТИМ из Темишвара, 
Општина је преузела обавезу да адаптира 
магацински простор од 1.000 квадрата и 
направи осам производних модула које ће 
користити потенцијални предузетници. 

У Бизнис инкубатор центар усељено 

је пет предузетника, који су покренули 
производњу и у првој години запослили 
30 радника, а до краја трогодишње ин-
кубације требало би 90.

Израђен је Генерални пројекат 
уређења водотока потока Месић, на-
бављено је 120 канти за одлагање ко-
муналног отпада. У току је санација и 
изградња градске депоније и Сортирно 
рециклажног центра. 

Замењен је дотрајали семафор на 
раскрсници Улице школски трг, рекон-
струисана је раскрсница улица Дими-
трија Туцовића и Н. Толстоја, набављени 
су бицикли за основне школе, на више 
локација изграђена је светлосна сигна-
лизација. Реконструише се зграда ШЦ 
„Никола Тесла“ и подиже се енергетска 
ефикасност објекта. Граде се водовод и 
канализација и поставља еколошко ос-
ветљење на Вршачкој кули. Реконструи-
ше се централно грејање Центра „Миле-
нијум“ и гради пречистач отпадних вода 
АД Ступ Вршац. 

Помоћ пензионерима, 
награде за најбоље ђаке

Граде се зграде Месне канцеларије и МЗ 
Торак, реконструише се Дом културе у 

Житишту и санира спортски терен у Српском Итебеју. Мења се и 
поправља улична расвете у свих 12 насељених места и адаптира 
кров зграде ПУ „Десанка Максимовић“. У току је замена стола-
рије у вртићу у Житишту и изградња стаза на гробљима. Сани-
рају се локални путеви и улице, гради се црпна станица,  рекон-
струише зграда МЗ у Новом Итебеју. Старе светиљке замењене 
су лед расветом на шеталишту уз Бегеј. 

Захваљујући јавном позиву послодавцима за доделу субвен-
ција за отварање нових радних места, запослено је 16 радника. 
Додељена је једнократна помоћ пензионерима за набавку огрева 
и субвенционисан део трошкова за грејање. Општина у целости 
сноси трошкове превоза ученика средњих школа, а финансирала 
је пројекте цркава и верских заједница. Континуирано се спрово-
де јавни радови који запошљавају значајан број људи.

У току 2014. и 2015. године, Општина је најуспешније ђаке на-
градила летовањем и новцем. Гради се фискултурна сала са пра-
тећим садржајима у Банатском Карађорђеву.

У току је имплементација два ИПА пројекта у којима сарађује-
мо са румунским општинама. Потписана је Европска повеља о 
родној равноправности,  а у буџету за 2016. издвојено је око три 
милиона динара за подршку економском оснаживању жена.

Општина, у сарадњи са Војним гарнизоном Зрењанин, спрове-
ла је хуманитарне акције у Хетину и Међи.

Завршени су поступци јавне набавке за санацију зграда домо-
ва културе у Банатском Двору, Честерегу, Торди, Банатском Ка-
рађорђеву и Међи, и спортских терена у Банатском Двору и Рав-
ном Тополовци, као и изградња трим стазе у Банатском Двору.

9. ЖИТИШТЕ 10. ИРИГ
Видео-надзор 
у школама

Изграђена је бициклистичко-пе-
шачка стаза од Ирига према мана-
стиру Ново Хопово. Отклоњене су последице поплава, саниран коло-
воз и искрпљене ударне рупе у свим насељима. 

Поправљају се бунари у Нерадину и Малој Ремети и обнавља 
родна кућа Борислава Михајловића Михиза у Иригу.

Урађена је документација за добијање употребне дозволе за 
водоснабдевање насеља  Јазак.  Адаптирана је зграда „Касина“ у 
Врднику. У току је енергетска санација фискултурне сале у ОШ 
„Милица Стојадиновић Српкиња“ у Врднику и адаптација дела по-
словног објекта у школску кухињу и ресторан за извођење практи-
чне наставе Средње школе „Борислав Михајловић Михиз“.

Завршена је енергетска санација спољњег дела зграде и унутрашње 
расвете Дома здравља у Иригу, уведене су штедљиве сијалице  у јавне 
установе, као и јавна расвета у Крушедол Селу и продужетку Фрушко-
горске улице у насељу Турско брдо.

Израђен је План детаљне регулације зоне за изградњу објека-
та за складиштење пољопривредних производа на потесу „Це-
рие“ у Јазак Селу, као и план за уређење Рибарског трга у Винској 
улици. 

Успостављено је пет локација са бесплатним интернетом, као и 
видео надзор у ОШ „Доситеј Обрадовић“, СШ „Борислав Михајло-
вић Михиз“ и на пешачком прелазу између Улице Иве Лоле Рибара 
и Рибарског трга.

Уређује се каналска мрежа у функцији одводњавања пољопри-
вредног земљишта  КО Ириг, КО Врдник,КО Ривица и КО Јазак. 
Уређује се и атарски пут Рузаж. Реконструисана су дечија игра-
лишта у Иригу и Врднику, као и електромрежа у згради „Рајковац“ 
за потребе отварања маркета.

11. КОВИН
Потписан је уговор са индонежанском 

фирмом у у којој ће радити између 300 и 400 
радника. У сарадњи са НСЗ, 300 радника за-
послиће се у фабрици каблова „ПКЦ“ у Сме-
дереву.

Завршена је градња зграде Хитне меди-
цинске помоћи у Ковину и Фабрике воде у 
Баваништу. Почиње градња ветропоља „Чи-
бук“ на Мраморачком путу. Настављена је 
изградња сале за мале спортове, обезбеђени 

су бесплатни лекарски прегледи за спорти-
сте на територији целе Општине.

Од Војске Србије откупљено је земљиште 
на коме се налази водоизвориште. Асфалти-
рана је деоница пута до Малог Баваништа, 
обилазница око Баваништа улази у завршну 
фазу, а отворена је деоница између Пло-
чице и Плочичког рита. Инфраструктурно 
опремање индустријске зоне улази у заврш-
ну фазу. Потписан је протокол о сарадњи 

са Новом Молдавом из Румуније и израђен 
пројекат постављања ЛЕД раствете на тери-
торији целе Општине из ИПА фондова. Об-
разовним установама обезбеђен је новац за 
израду пројектне документације за њихове 
пројекте.

Почиње градња ветропоља
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Стара и нова 
индустријска зона

Кикинда је добила буџет 
којим се отвара ново поглавље 
у развоју града. Многи сегмен-
ти буџета имају ознаку „као ни-
када до сада“, а пре свега исти-
чемо наставак изградње радног 
прстена око Кикинде, старе и 
нове индустријске зоне, ства-
рање слободне царинске зоне, изградњу 
и куповину производних објеката у циљу 
реализације браунфилд инвестиција, 
развој међународног граничног прелаза, 
изградњу фабрике воде, реконструкцију 
градске пијаце, изградњу моста на Ста-
ром језеру, кружног тока код улаза у град, 
наставак пројекта будућег аеродрома...

Дугорочно веома важни, капитални 
резултати нашег рада јесу стабилизација 
јавних финансија, где се наша успешност 
огледа у враћању око 400 милиона ди-
нара дугова и разних обавеза, уз више 
него редовно финансирање свих буџет-
ских расхода.

После деценија таворења, изграђена 
је индустријска зона, отворен је гранич-
ни прелаз са 12.500 месечних прелазака. 

Реализацијом прве стране инвестиције 
са француском компанијом „Мекафор“, 
отворили смо нове правце развоја града. 
Реконструисали смо најкритичнији део 
пута Кикинда-Башаид.

Оформили смо једно ефикасно јав-
но предузеће, а укинули четири ЈП, две 
агенције и једну туристичку организа-
цију, и тиме, први у Србији, реформиса-
ли највећи део ЈП. Као круну напора за 
спасавање привреде, истичемо нови по-
четак рада „МСК“. 

Преполовљен је број функционера, 
купљена су три санитетска возила за Дом 
здравља, отворен је Центар за ментално 
здравље, у корист Општине решен је дуго-
годишњи проблем са паркингом и „Асом”.

Реконструисана је најлошија деоница 
пута Кикинда-Банатска Топола и Улица 

Марка Јокића у Банатском Великом Селу. 
Изграђени су топловод и котларница, 
санирана мрежа водовода и фекалне 
канализације. Адаптиране су зграде 
основних и средњих школа и установа 
културе, нови изглед добило је Народно 
позориште и просторије КУД „Гусле”.

У Руском Селу реализовали смо проје-
кат заштите од поплава, а у акцијама 
чишћења града уклоњено је 20 дивљих 
депонија и однето више од 250 тона от-
пада, и уређено је излетиште Старог језе-
ра, раскрчен улаз у град код Шумице...

Реконструисан је базен и отворена 
игралишта СЦ „Језеро” , настављена је 
градња великог пројекта Мањежа. Уре-
дили смо и осветлили спомен-обележја, 
увели интернет у центар града, уредили 
старе и отворили нове чесме. 

Опредељена су средства за пољопри-
вреднике, пчеларе, виноградаре, воћаре, 
побољшан је рад Пољочуварске службе

Започета је реконструкција зграде под 
заштитом Завода за заштиту споменика на 
простору старе „Слоге” и изградња млека-
ре. Регресиран је превоз за ученике са села 
и студенте, а редовно стипендирамо и на-
грађујемо ученике. Обезбедили смо огрев 
за више од 800 угрожених породица и кућу 
једанаесточланој породици Мијин.

Током 2012. санирана је ком-
плетна магистрала и рекон-

струисано шест саобраћајних 
трака које пролазе кроз шири 
центар града.

Почела је изградња фабри-
ке воде, добијена је докумен-
тација за изградњу обилаз-
нице око Зрењанина и ускоро 
почињу  радови. Урађена је 
санација саобраћајне мреже 
и завршетак канализационе 
мреже у насељеним местима. Отворени су нафташки смеро-
ви у Техничкој школи „Васа Јанков“, Вишој техничкој школи 
и Техничком факултету „Михајло Пупин“. Санирана је и пок-

ривена Мала пијаца у Улици Југ Богдана. Укинут је паркинг 
испред Опште болнице, а значајно су проширени паркинг ка-
пацитети у целом граду.

Зрењанински модел борбе против насиља у породици при-

мер је добре праксе осталим градовима. Манифеста-
ција Дани пива проглашена је најбољом у 2015. Сло-
бодна зона Зрењанин вишеструко је награђивана, уго-
воре за отварање нових погона током 2015. потписало 
је више од десет инвеститора. Незапосленост у граду 
смањена за 8,2 одсто.

Реконструисан је Трг слободе, водоводне и грејне ин-
сталације, као и топловод и водоводна мрежа у Гимна-
зијској улици и Улици цара Душана. Саниран је Багљаш-
ки канал, који је деценијама био еколошки проблем. За-
мењена је улична расвета у граду и насељеним местима. 
Отворен је Авив парк, највећи шопинг центар у Средњо-

банатском округу, који је обезбедио 400 нових радних места.
Почела је градња голф терена, реконструисана је фискул-

турна сала у школи у Елемиру, завршавају се радови на фи-
скултурним салама у Ботошу, Михајлову и Ечкој, а отворена је 
нова фискултурна сала у Арадацу. 

Враћено је 4.000 хектара земље која се поново лицитира. 
Постигнут је споразум између Града и Министарства пољопри-
вреде Аустрије, на основу којег је сточарима подељено 60 
јуница. Пољопривредна стручна служба купила је најсавре-
менији микроскоп за анализу земљишта. Санирани су и об-
новљени атарски путеви и очишћени пољопривредни канали. 
Комплетно је опремљена Пољочуварска служба. Избушена су 
74 бунара за наводњавање ораница.

12. КИКИНДА

13. ЗРЕЊАНИН Најбоља индустријска зона

На поновљеним изборима за покрајинског 
посланика у Србобрану и Зрењанину, 
убедљиво је победио кандидат СНС
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Враћено 
узурпирано земљиште

Године 2014. ограничен је закуп 
пољопривредног земљишта, са 100 хек-
тара, на 35 хектара, како би што већи 
број пољопривредника добио прилику 
да прошири производњу. Том прили-
ком, откривено је више од 1.000 хектара 
узурпираног државног пољопривредног 
земљишта. Први пут 2015. године издата 
је у закуп земља над којом МЗ Нови Бечеј 
има право коришћења, а која је била узур-
пирана и обрађивана без надокнаде. Сва-
ке године обезбеђује се бесплатна анали-
за земљишта пољопривредницима.

Основан је Пољопривредно-преду-
зетнички инкубатор за младе, заједно 
са Општином Кикинда и Градом Зрења-
нином. Очишћена је каналска мрежа из-
муљавањем канала у атару Новог Бечеја 
Соколац и Бурза, израђено је 13 пропуста 
и бетонска устава код Кумана. Посађено 
је 20.000 садница храста лужњака и 2.000 
садница тополе. Установљена је мани-
фестација Пољофест, која се организује 
трећу годину за редом. Организована је 
студијска посета компанији „Зелени хит“ 
која се бави најсавременијом пластенич-
ком производњом.  

За 30 одсто у 2015. смањени су порези 
грађанима који имају њиве у грађевин-
ском реону и за 15 одсто по квадрату за 
пословни простор. Уграђује се видео-над-

зор у свим основним школама, регреси-
ране су ученичке путне карте. Основана 
је Комисија за школски спорт, проширена 
је листа за стипендије. На почетку сваке 
школске године првацима се додељује 
прибор и школске књиге за ромске ђаке. 
МЗ Нови Бечеј купила је таблете најбољим 
ученицима. Суфинансиран је одлазак 20 
средњошколаца на размену у дечије село 
Троген у Швајцарској. Направили смо иг-
ралиште у Куману и поклонили га школи 
„Милан Станчић Уча“. Реконструисани су 
санитарни чворови и лакиран паркет фи-
скултурне сале школе у Новом Милошеву, 
а реконструисани су санитарни чворови у 
ОШ „Јосиф Маринковић“ у Новом Бечеју. 
Постављена  је заштитна ограда испред 
школа у Новом Милошеву и Куману.

Народна кухиња почела је са радом 
2014. године. Повећан је износ новчане 
помоћи за новорођенчад, близанце, трој-
ке или више деце рођене истовремено са 
10.000, на 15.000 динара. Увели смо фи-
нансирање вантелесне оплодње парови-
ма без деце. Купљена је кућа социјално 
незбринутој породици у Куману.

Помогли смо лечење две особе и ку-
пили веш машину за социјално угрожену 
породицу. 

У пројекту „Модерна локална самоу-
права“, Општина је добила 31 таблет за 
рад одборника СО и софтвер. Гради се и 
опрема Јужна индустријска зона у Новом 

Милошеву и обилазница око Новог Бечеја. 
Уређује се плато, парк, Гимназијска улица 
у Новом Бечеју, као и центар Кумана.

МЗ Нови Бечеј финансирала је изградњу 
канализације у улицама Змај Јовина и Та-
паи Шандора, уграђени су штедљиви ре-
гулатори у систем водоснабдевања. Реа-
лизован је пројекат „Еко-чесма“ у Новом 
Милошеву и уређено приобаље Тисе.

Асфалтиране су многе улице, неке су 
насипане гребаним асфалтом, а ломље-
ним црепом насут је пут који спаја Ново 
Село и Башаидски пут. 

У Дому културе промењена је расвета, 
поплочане степенице, окречена је фасада 
Дома културе у Куману. Месне заједнице 
финансирале су уређење три омладинска 
дома. Изидан је забат на згради биоско-
па у Новом Бечеју и забат старе школе у 
Куману, постављена је нова ограда на 
гробљу у Новом Милошеву и прозори на 
Добровољном ватрогасном друштву у Ку-
ману.

Реновирана је римокатоличка црква 
Сент Иштван у Новом Бечеју и православ-
на у Новом Милошеву, а купљени су кан-
делабри за римокатоличку цркву Света 
Клара у Новом Бечеју.

Реконструисане су трибине на терену 
ФК Јединство и у СРЦ Јединство, замење-
но је озвучење и светларници. Обезбеђе-
не су нове табле и мрежице на кошаркаш-
ким теренима.

Пакети 
за бебе
Зaвршенa је рaсветa нa Спортско-рекреaтивном ком-

плексу у Опову. Ангaжовaни стомaтолози у свa четири 
нaсељенa местa.

Сaнирaне су удaрне рупе нa путу Бaрaндa-Опово. Из-
грaђен је  тротоaр у делу Бaрaнде, где свaкодневно пролa-
зе децa нa путу до школе и предшколске устaнове. Зaвр-
шени су рaдови нa кружном току у Опову. Дом здрaвљa 
постaо је нaстaвнa бaзa Фaрмaцеутског фaкултетa Уни-
верзитетa привредне aкaдемије из Новог Сaдa.

Поводом Међунaродног дaнa особa сa инвaлидитетом, 
Општинa је подржaлa Удружење пaрaплегичaрa и квaд-
риплегичaрa и, том приликом, уручилa троје лaко прено-
сивих колицa.

Изгрaђена су двa пaркинг просторa испред прaвослaвне 
и кaтоличке цркве у Опову. Донaцијом Општине, обез-
беђени су пaкетићи зa децу корисникa социјaлне помоћи.

Подељени су пaкетићи зa новорођену децу у јaнуaру, 
уведенa је прaксa поделе пaкетa зa новорођене бебе које 
нa кућну aдресу доносе општински већници. Нa  редовној 
годишњој Скупштини, Општинa је подржaлa Удружење 
винaрa и виногрaдaрa „Пудaр“ из Сaкулa.

Регресирa се превоз ђaкa и студенaтa кa Пaнчеву, Бе-
огрaду и Ковaчици, и међумесни превоз. Финaнсијски је 
подржaнa нaбaвкa aпaрaтa зa ултрaзвук срцa, као и опре-

мање зимске службе и 
набавка посипача соли 
за ЈП Млaдост. Зaвршенa 
је изгрaдњa две фaзе ше-
тaлиштa нa СРЦ у Опову.

Реновирaју се био-
скопска сaла и водовод-
на мрежа у улицaмa Иве 
Лоле Рибaрa и Жaркa 
Зрењaнинa у  Опову, а 
у току су преговори сa 
фирмом „Осетиа“ из Бе-
огрaдa о отвaрaњу по-
гонa и отварању нових 
радних места. Ради се 
на отварању постројења 
зa прерaду отпaдних 
комунaлних водa и от-
вaрaњу филијaле РФЗО 
у Опову. Почело је 
пaртерно уређење око 
Спортско-туристичко-
рекреaтивног комплексa 
Опово, и  изгрaдња мос-
тићa код пијaце.

14. НОВИ БЕЧЕЈ

15. ОПОВО
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Одводњавање 
пољопривредног земљишта

Купљено је 12 минибусева за бесплатан превоз ученика. Уп-
лаћена су средства за специјализацију десет лекара опште прак-
се. Уређена је каналска мрежа из система Северна Јегричка. 

Општина је суфинансирала пројекте за одводњавање 
пољопривредног земљишта.

Оџаци - Реконструисан је  цен-
тар у Улици Јурија Гагарина, град-
ски базен, проширени су капаците-
ти ПУ „Полетарац“, отворен је нови 
објекат ПУ „Бајка“. У ПУ „Полета-
рац“ омогућен је бесплатан боравак 
за треће дете. Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ добила је депо 
за музејску јединицу, а отворене су 
и нове просторије за оџачки Музеј. 
Постављени су нови стубови за 
јавну расвету и осам нових канде-
лабера на Тргу 22. октобра. Поста-
вљено је 50 клупа, 25 канти и седам 
жардињера у центру. 

Дечији реквизити постављени су у парку код ОШ „Бранко 
Радичевић“ и у насељу Мала Босна, а саниране су и фонтане у 
фабричком парку. Урађена је расвета од излаза из Оџака према 
Српском Милетићу, реконструисана пијаца. МЗ Оџаци организо-
вала је превентивне прегледе за грађане.

Дероње - Реконструисана је 
зграда Дома културе, уређени 
су прилази атарским путевима и 
три нова паркинга испред Дома 
здравља. Саниране су ударне 
рупе на путу ка Доњој Брање-
вини, уређено је  рукометно иг-
ралиште, бетонирано 100 мета-
ра стазе и постављене клупе на 
гробљу. Савет МЗ поклонио је 
спортске реквизите ПУ „Чаро-
лија“, а  током новогодишњих 
празника обезбедио пакетиће 
за 26 ђака првака и 24 полазни-
ка предшколског програма. 

Ратково - Уређе-
на је депонија и 
простор дуж пута ка 
Багер бари, поста-
вљен је вод високог 
напона и трафо за 
индустријску зону. 
Замењени су про-
зори на амбуланти, 
реновирана је биб-
лиотека, саниран 
кров на Дому култу-
ре. Урађен тротоар у 
Новосадској улици, 
почела је уградња 
електронског дис-
плеја.

16. ОЏАЦИ

Каравуково - Постављен је темељ и 
прва плоча за православну цркву. Пре-
мештена је пијаца из центра села, сани-
ране су ударне рупе и асфалтиран је део 
Улице Бранка Ћопића. Уређен је парк 
Титов гај, направљено је игралиште за 
одбојку на песку. Окречене су све ус-
танове од јавног значаја. Постављена 
је нова столарија и адаптиран тоалет 
зграде МЗ. Уређено је православно и ка-
толичко гробље, засађено је 500 садни-
ца тополе на путу Богојево-Каравуково, 
као и 250 садница на дивљој депонији. 
Урађен је пројекат одвода атмосфер-
ских вода, као и санације крова Дома 
културе. Одржане су хуманитарне ак-
ције помоћи за угрожене од поплава и 
помоћи тешко оболелој девојчици. МЗ 
је помогла у организацији културних и 
спортских дешавања, реконструкцији 
Ловачког и Риболовачког дома.

Бачки Брестовац - Претресен је 
кров и окречена фасада Општинске 
куће, постављен је видео-надзор у ОШ 
„Никола Тесла“, проширено је дечије 
игралиште. Саниран је део крова и 
окречена фасаде школе, ископана ат-
мосферска канализација у две улице, 
бетониране стазе на сеоском гробљу, у 
више наврата одржане су радне акције 
уређења и хуманитарне акције.

Српски Милетић - Ојачан је коловоз у Бељанич-
кој улици, реконструисане су улице у центру, ре-
хабилитован је бетонски тротоар и пешачка зона, 
уређене су фасаде објеката у центру села и простора 
у Дому културе. Саниране су ударне рупе на според-
ним путевима, преуређен је парк поред канала ДТД 

и опремљен теренима за одбој-
ку, стони-тенис, мали фудбал... 
Уређен је и опремљен дечији 
парк. Сваког викенда уређива-
ли смо шири и ужи центар, по-
стављали клупе и канте, уређи-
вали аутобуска стајалишта. 

Бачки Грачац - Инсталиране су 22 дигиталне камере у ОШ 
„Марко Орешковић“, уређен је центар села, постављене су клу-
пе, бетониран прилаз вртићу, крпљене ударне рупе, уређено се-
оско гробље, фарбане ограде мостова.

Богојево - Асфалтирана је улица Киш Фалуди.
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Опремање Северне 
индустријске зоне 

Обезбеђен је новац за комунално опремање Северне 
индустријске зоне. Купљено 12 „Икарбусових“ аутобуса, 
а градски превозник је консолидован, после више деце-
нија пропадања. Урађено је на десетине километара атар-
ских путева и ветрозаштитних појасева. Реновиране су све 
амбуланте у граду и сеоским МЗ. Издата је акредитација 
Дому здравља, обезбеђен је новац за набавку медицинске 
опреме, возила за хитну помоћ, патронаже и кућне посе-
те.

Изграђен најмодернији парк за екстремне спортове у Ср-
бији „Барутана“. У току је последња фаза проширења Новог 
гробља.

Потпуно су реконструисане улице Лава Толстоја, Пелис-
терска, Милке Марковић, Кајмакчаланска, Тамишки мост и 
Старо градско језгро. Започета је градња канализационе 
мреже у МЗ Омољица, а набављено је и возило за одноше-
ње смећа. 

Финансирано је преко 150 спортских клубова у Панчеву 
и селима.

Реновиран је базен, сви спортски терени приведени су на-
мени и враћена је зграда Спортског савеза ЈКП ,,Младост“. 
ЈКП ,,Грејање“ реконструисало је мрежу и топлану, а потпи-
сан је уговор за уградњу соларних панела.  

ЈП Градска стамбена агенција изградила је 28 станова за 
различите намене, међу којима и за социјално становање. 
Купљена је зграда и претворена у највећи вртић у Панчеву 
„Бајка“. Сваке године реновирају се школе и вртићи.

Изведени су радови на дворани „Аполо“, споменику 
„Стратиште“ и на Летњој позорници. Више стотина мили-
она динара уложено је у капиталне пројекте у сеоским МЗ 
- амбуланте, пијаце, путеве и канализацију, највише у Доло-
ву, Јабуци, Качареву и Омољици.

Енергетска ефикасност 
у школама

Изграђена је канализациона мрежа 
и пречистач у јужној радној зони 

у Шимановцима, као и спортска хала 
у Доњем Товарнику. Обновљени су 
објекти ПУ „Влада Обрадовић Камени“ 
у Прхову, Дечу, Пећинцима и Шиманов-
цима. Уређене су амбуланте у Сремским 
Михаљевцима и Брестачу, а адаптиран 
је простор за стоматолошку амбуланту 
у Ашањи.

Адаптирана је школа у Обрежу и оп-
ремљена новим наставним средствима, 
реконструисана је зграда школе у Прхову. 
Унапређена је енергетска ефикасност шко-
ле у Доњем Товарнику заменом столарије, 
постављањем термоизолације и уградњом 
штедљиве расвете.  Урађени су фасада, 
мокри чвор и видео-надзор у школи у 
Шимановцима. Изграђена су нова дечија 
игралишта у Шимановцима и Пећинцима, 
и обновљена постојећа у 13 МЗ. Избушена 
су два бунара у Шимановцима и прикљу-
чени су на водоводну мрежу. 

Изграђени су ловачки домови у Об-
режу и Сремским Михаљевцима, а ре-
новиран је Ловачки дом у Доњем То-
варнику.

Обновљени су православни храмови у 
Карловчићу, Ашањи, Попинцима, Сиба-
чу и Дечу, изграђена је парохијска сала 
у Попинцима и купљена је кућа за паро-
хијски дом у Доњем Товарнику. Изграђе-
не су капеле у Обрежу, Прхову, Огару и 
Шимановцима.

Адаптирана је зграда Културног цен-
тра у Пећинцима,  реконструисан је кров 
друге зграде Општинске управе и рено-
вирана унутрашњост. Изграђен је нови 
систем одвођења атмосферских вода из 
насеља у Брестачу. Санирана је септичка 
јама у Купинову.

Рестаурирани су објекти у дворишту 
Етно-куће у Купинову, изграђена сени-

ца у дворишту Етно-куће у Огару, 
као и мост на каналу Вок. Насути су 
атарски путеви и путеви у насељи-
ма где не постоји путна мрежа. Ре-
новиране су месне канцеларије у 
Дечу, Прхову и Шимановцима.

У току је изградња фабрика воде 
у Шимановцима, рестаурација етно 
куће Аксентијев кућерак у Ога-
ру, градња парохијских домова у 
Пећинцима и Карловчићу. 

Општина младим брачним паровима 
без деце финансира трећи и четврти 
покушај вештачке оплодње, породици 
сваког новорођенчета исплаћује 40.000 
динара, а сваки ученик четвртог разреда 
на поклон добија рачунар. 

Општина стипендира најуспешније 
студенте и субвенционише студентски 
и средњошколски превоз, а новчано на-
грађује ученике генерације и добитнике 
Вукове дипломе. Локална самоуправа 
плаћа ужину ученицима основне шко-
ле из породица слабијег материјалног 
стања, за једно дете у породицама са 
близанцима боравак у вртићу је беспла-
тан, као и за треће и четврто дете. Преко 
Спортског савеза, Општина сваке годи-
не шаље на бесплатно летовање 40 нај-
бољих ученика.

17. ПАНЧЕВО

18. ПЕЋИНЦИ
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ВЕСТИИНТЕРВЈУ БРОЈА

Отварање нових 
радних места 

Отворен је погон компаније „Кал-
цедонија“ и запослено је 350 радни-
ка, а посао ће у другој фази добити 
укупно 600 радника.

Свечано је отворена кинеско-дан-
ска фабрика меморијске пене „Eве-
рест продакшн“, у којој је  запослено 
314 људи. Отворен је олимпијски ба-
зен у излетишту Борковац. 

Потписан је уговор са француском 
компанијом „Хачинсон“ о изградњи 
фабрике гумених делова за аутоин-
дустрију. Један број радника,од укуп-
но 200, колико ће упослити ова фа-
брика, већ је засновао радни однос.

Потписан је уговор са  непалском 
компанијом „Синовејшн груп“, која 
ће погоне за производњу тестенина 
изградити у Блоку 4 Румске петље. 
Непалски инвеститор првобитно је 
планирао запошљавање 407 радника, 
а сада су створени предуслови за већи 
обим производње и посао би могло да 
добије 1.200 људи.  Асфалтирана је 
улица Мише Убоје и урађена је кана-
лизација у дужини од 1,3 километра. У 
току је реконструкција и наткривање 
градске пијаце. У 2015. уложено је 
готово 100 милиона динара у инфра-
структурно опремање Румске петље 
(саобраћајнице, гас, вода, струја...).

Кроз Дирекцију за изградњу, у 
2015. уложено је 369 милиона дина-
ра у месне заједнице, школе, домове 
културе и инфраструктуру. Само за 
уређење атарских путева у 10 месних 
заједница, у октобру 2015. године, 
уложено је 20 милиона динара. У ак-
цији пошумљавања засађено је 2.500 
стабала, а реч је о првом оваквом по-
духвату у Општини после 30 година.

Као резултат инвестиционих ак-
тивности, остварили смо завидан ре-
зултат на плану запошљавања. У пе-
риоду од две године, колико је СНС 
носилац власти у Општини, 1.375 
грађана је, према евиденцији НСЗ, 
добило посао у реалном приватном 
сектору, што је значајно допринело 
поправљању социјалне ситуације.

Две најбитније ствари за развој гра-
да јесу нова радна места и инвестиције 
у замрлој привреди. Можемо са поно-
сом истаћи да за Сомбор знају бројни 
инвеститори и да се очекује, или да 
је већ остварена конкретна сарадња. 
Пример тога је спасавање два економ-
ска гиганта - фабрике акумулатора 
„Сомбор“, која је остварила сарадњу 
са новосадском фирмом „Вискол“, и 
фабрике обуће „Борели“, коју је преу-
зела словеначка „Копитарна“.

Креирани су стимулативни услови у 
погледу накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта и започете ак-
тивности на формирању слободне ца-
ринске зоне. У току је формирање већих 
катастарских парцела и блокова, а ради 
се на електрификацији и гасификацији 
индустријске зоне. Израђен је нови Во-
дич за инвеститоре.  Пример одговор-
не политике према предузећима у ре-
структурирању јесте инвестирање ита-

лијанске 
компаније „Фереро“ у пољопривредни 
комбинат „Алекса Шантић“.

Обезбеђена су значајна средства за 
запошљавање и самозапошљавање су-
грађана, а у току је спровођење јавног 
конкурса за програм стручне праксе. 
Град Сомбор, у сарадњи са Црвеним 
крстом и Геронтолшким центром, за-
послио је скоро 200 радника на по-
словима пружања помоћи старим, ин-
валидним и болесним лицима, а на 
пословима пољочувара запослено је 65 
лица.

Интезивно се ради на активност-
има везаним за ревитализацију сом-
борског аеродрома. Асфалтиране су 
неке од значајних саобраћајница, као 
што су Стапарски пут и Јосифа Пан-
чића, а у селима Бачки Моноштор, 
Светозар Милетић и Бачки Брег ре-

конструисано је неколико улица. 
Изведени су радови на одржавању 
атарских путева Кљајићево - Телеч-
ка, салаши Крижани, Бездански пут 
- Моношторски пут, Козара – Писта 
- Гаковачки пут. 

Почело је уређење каналске мреже у 
функцији одводњавања пољопривред-
ног земљишта. У току је реконструкција 
Трга Косте Трифковића, чиме ће пет 
институција културе бити обједињено 
у једну архитектонску целину и чиниће 
културно-историјски драгуљ овог дела 
Европе, а пред нама је реконструкција 
и бродске преводнице Бездан и канал-
ске мреже. 

У Општој болници, уз подршку Ми-
нистарства здравља, обезбеђена је сала 
за катетеризацију срца, а Дом здравља 
добио је пет нових возила. 

Град је определио 170 милиона дина-
ра за унапређење положаја социјално 
угрожених и лица са посебним потре-

бама. У сарадњи са Коме-
серијатом за избеглице и 
УНХЦР-ом, реализован је 
конкурс за доделу стано-
ва избеглицама (40 стам-
бених јединица у Сом-
бору и шест монтажних 

кућа у Алекси Шантићу).
Уведена је институција Заштитника 

грађана, покренут је електронски ре-
гистар административних поступака, 
а Услужни центар постао је доступ-
нији особама са оштећеним слухом 
и слепима. За развој туризма, култу-
ре и привреде значајно је креирање 
Дунавске микрорегије у сарадњи са 
околним државама. Град је издвојио 
2,5 милиона динара за набавку кран-
ске косачице, што ће поспешити рад 
ЈКП „Зеленило“. 

Словеначка фирма „Силико“ наме-
рава да прошири производни погон, 
а британска „Посејдон група“ гради 
модеран малопродајни парк „Капитол 
Сомбор“. Реконструише се зграда за 
смештај Тужилаштава, у сарадњи са 
Министарством правде.

150 милиона евра 
страних улагања

У времену иновација, глобалног раста и 
развоја индустрије, Сремска Митровица је-
дан је од лидера међу градовима који поста-
вљају нове стандарде и прате светске трен-
дове. Локална администрација, предвођена 
градоначелником Браниславом Недимовићем, донела је у 
Сремску Митровицу 150 милиона евра страних улагања. Јед-
на од најзначајнијих инвестиција је покретање производње у 
фабрици „Митрос“, некадашњем гиганту месне индустрије. 

Сремска Митровица показала се и као добро тло за развој 

аутомобилске индустрије, па су своје 
погоне отвориле америчке компаније 
„Купер стандард“ и „Ламес“, које за-
пошљавају око 700 људи. Такође, и 
компанија „Лувата” почела је градњу 
нове производне хале, што ће довести 
до нових запошљавања.

Холандска компанија „Вахали“ 
оживела је старо бродоградилиште, 

запослила 350 Митровчана и од 2013. године, од када 
послује, направила пет бродова. Испуњена је и вишедеце-
нијска жеља Митровчана да добију базен. Урађен је пројекат, 
потписан уговор са извођачем и почиње изградња, а ускоро 
почиње и градња подвожњака.

»

19. РУМА 20. СОМБОР

21. СРЕМСКА МИТРОВИЦА

  Формирање слободне царинске зоне

СНС је убедљиво победила 
на изборима и за Савет МЗ у 
Бачком Моноштору са претежно 
хрватским становништвом
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ВЕСТИИзграђена је пешачко-бициклистичка 
стаза, асфалтом је пресвучен пут Ста-

ра Пазова - Нова Пазова, Улица Десанке 
Максимовић и Подунавско - партизанског 
одреда. Припрема се за асфалтирање 
Улица Фелде Клаћика, реконструише се 
део Партизанске улице, а тротоари су 
изграђени у Железничкој улици, у делу 
улице Ћирила и Методија и испред Дис-
панзера. Изграђена је нова улица са ком-
плетном инфраструктуром – Адама Вере-
ша, асфалтирано је двориште у ОШ „Јанко 
Чмелик“. Изградњом зграде суда враћено 
је седиште Основног суда и ради се на 
довођењу седишта Привредног суда. Из-
грађен је мост у Фрушкогорској улици, 
у позоришној сали адаптирана је гарде-
роба, мокри чвор и електрифицирана је 
сала. Замењен је паркет у хали „Парк“, у  
ОШ „Пинки“ урађена је канализација, са-
нација мокрих чворова и замена паркета у 
фискултурној сали. Адаптиране су Гимна-
зија, Економска и Техничка школа. 

Саниран је кров на Дому здравља, а 
службеним возилима опремљени су и 
Дом здравља и Полицијска станица. Ре-
новиране су словачка и православна 
црква, гробље је проширено и санирана 
је капела.

Нова Пазова - Комплетно је рекон-
струисан центар места, као и дечији 
диспанзер Дома здравља и већина орди-
нација. У ОШ „Растко Немањић - Свети 
Сава“ санирани су тоалети, свлачионица, 
фонтана... Реновиран је и проширен вр-
тић. Комплетно су уређене улице Мило-
ша Обилића, део Пролетерске, Крајишка, 
а асфалтиране Краља Милутина, Цвије 
Кукоља... Спојен је пут Нова Пазова – Бу-
сије, а нова индустријска зона комплетно 
је опремљена. Канал је изграђен у Проле-
терској улици, као и завршетак канала у 
Пинкијевој, Краља Милутина и Кукоље-
вој. Комплетно су реновирана и осветље-
на дечија игралишта, уређена је порта, 
ограда и фасада цркве, као и галерија и 
простор испред летње позорнице Дома 
културе. Изграђена је надстрешница на 

гробљу, замењена је трава на стадиону, 
уграђен савремени заливни систем, по-
стављене нове столице на трибинама, а 
измештена је и кванташка пијаца.   

Нови Бановци - Урађен је нови вртић, 
реконструисан центар места са паркин-
гом, асфалтирана је Улица младих, фор-
мирана је и комунално опремљена индус-
тријска зона „Лог центар“. Реновиране су 
трибине и ограда ФК Омладинац. Рено-
вирана је фискултурна сала ОШ „Никола 
Тесла“, школа је прикључена на канали-
зациону мрежу, осветљено је двориште. 
Зацевљене су отпадне фекалне воде и 
спроведене у Дунав. Направљено је де-
чије игралиште у кругу зграда Виноград-
ске, Вртарске и Војвођанске. Гробље је 
проширено, уређене су стазе и гробна 
места. Урађена је нова расвета у Земун-
ској и Светосавској улици, замењене су 
бандере у Партизанској, делу Железнич-
ке, Краља Петра Првог, Петра Кочића, 
Његошевој. У католичкој цркви урађене 
су клупе и двориште.  

Стари Бановци - Комплетно је уређен 
центар, реконструисана Грчка улица и де-
чији диспанзер Дома здравља. Отворено 
је ново гробље, а на старом су реконстру-
исани паркинзи и капела. Реновиран је 
стадион ФК Дунав. Комплетно су рекон-
струисане и асфалтиране улице Миленка 
Певца, Пере Чодановића, Јована Коцића, 
Бранка Радичевића. Очишћен је канал 
Будовар, обновљен Дом културе и црква, 
а купљен је и плац у центру за изградњу 
вртића. Изграђено је дечије игралиште 
у Улици Пере Чогановића и замењена је 
расвета у Крстиној улици.

Голубинци - Изграђена је спортска 
хала са кугланом, на згради ОШ „23. окто-
бар“ урађени су кров, фасада, двориште, 
столарија и две учионице. Санирана је 
библиотека, Дом пензионера, Месна кан-
целарија, сала за венчања, кров на згради 
Савеза омладине. Спојене су Светосавска 
и Путиначка улица, а тротоар је урађен у 
Железничкој, Путиначкој и Николе Тесле. 
Насут је пут до депоније, замењене су све 

дрвене бандере, уређене су тезге 
на пијаци, реновиране су право-
славна и католичка црква. Наткри-
вене су трибине на стадиону, по-
стављене нове столице и систем 
за заливање, набављен трактор... 

Партерно је уређен дворац Шлос и ком-
плетно је адаптиран Дом здравља. 

Војка - Урађена је прва фаза водовода, 
пројекат који се чекао 50 година, у току је 
друга фаза која ће омогућити 1.500 при-
кључака. Реконструисан је Дом културе, 
уређена Месна канцеларија. Асфалтира-
не су улице Баштованска, Сестара Грујић, 
Браће Нинковића, а тротоари су урађени у 
улицама Стевана Поповића, Бранка Ради-
чевића, Босанској, делу Саве Ковачевића. 
Урађена је нова капела, саниран је кров 
на Дому здравља, асфалтирано двориште 
школе „Милан Хаџић“ и замењени прозо-
ри. Уређено је двориште Ловачког дома, 
вртића, као и септичка јама на пијаци. 

Електрификација је урађена у Улици 
Стевана Попова. На ФК Сремац замење-
ни су прозори на управној згради, уређен 
улаз на стадион, септичка јама...

Белегиш - Комплетно је обновљена 
православна црква, изграђена је капела, 
као и помоћни фудбалски терен, залив-
ни систем и нове ограде. Адаптирана је 
зграда Дома здравља и уређен је плато 
испред Ловачког дома.    

Крњешевци - Асфалтирана је Угри-
новачка улица и улице у индустријској 
зони, а припремљене су још три улице. 
Тротоари се раде у свим асфалтираним 
улицама. Очишћен је канал преко пута 
гробља, комплетно је обновљена црква.

Дунав Каблар - Проширена је пијаца, 
спојене су улице Бранка Радичевића и 
Димитрија Туцовића. Уређен је терен за 
балот, замењени су ограда и мобилијар 
на фудбалском терену. Реновиране су 
канцеларије МЗ...

Сурдук - Уређене су зграде Дома 
културе и Месне заједнице, замењена 
је  столарија на цркви, уређена ограда и 
паркинг. Насуте су улице Башкотова ста-
за, Дрварска и Илије Шашића. Комплет-
но је уређено дечије игралиште, центар је 
опремљен клупама и кантама, уређена су 
аутобуска стајалишта и ограде на терену 
ФК Борац.

Градња 
канализационе мреже

ЈКП Темерин, у склопу радова на при-
преми базенског комплекса, урадио 
је комплетну пластификацију. На во-
дозахвату „Вашариште“ постављен је 
уређај за дезинфекцију воде. У улици 
Народног фронта изграђена је црпна 
станица ЦС-2, што је омогућило грађа-

нима из дела Народног фронта и Новосадске улице до Партизанске 
да се прикључе на канализациону мрежу.

У 2015. урађено је више од три километра канализационе мреже 
у Темерину и 1.738 метара у Бачком Јарку. Дом здравља добио је 
акредитацију на максималних седам година, а у његово опремање 
уложена су значајна средства (купљен аутоклав, комби, плаћена 
специјализација лекара...). Замењена је столарија и окречена шко-
ла у Бачком Јарку, реконструисан је кров објекта МЗ Бачки Јарак. 
Асфалтирани су паркинзи код гробља у Сиригу и Бачком Јарку. 
Започета је градња капеле на Западном гробљу у Темерину. Фи-
нансирана је замена пода у римокатоличкој цркви Свете Розалије. 
Грађени су и одржавани атарски путеви и отресишта, реконструи-
сани камени мостови преко Јегричке. Реализовани су радови на кр-
пљењу, пресвлачењу и појачаном одржавању путева. Поправљани 
су постојећи и грађени нови тротоари и бициклистичке стазе.

Уређење насипа 
и приобаља Тисе

Уређен је тротоар у Улици 
Змај Јовиној и плато испред 
главне поште, а обезбеђено је 
и ново возило и опрема за пот-
ребе Полицијске станице. Државна Апотека спојена је са Домом 
здравља. Изграђена је нова фабрика за прераду кромпира, наба-
вљено је ново возило за Дом здравља, реновиран је Дом културе 
и уређена су игралишта за најмлађе. После деценије пропадања, 
уређен је насип, као и градска плажа и прва фаза уређења прио-
баља Тисе. Реновиран је Ватрогасни дом, уређен центар Шајкаша 
и у том месту је реконструисана Радничка улица. 

Постављен је семафор на најпрометнијој раскрсници у Тителу, 
а у Шајкашу је отворен нови терен у ОШ „Исидора Секулић“ и 
ограђено је гробље. У Мошорину је изграђена млекара, реновиран 
Дом здравља, уређен центар места, реконструисано школско иг-
ралиште и реновирана црква. У Вилову је реновиран Дом културе, 
изграђен пут Сурдук „Стражилово“ Вилово, спроведена прва фаза 
уређења Виловачких језера. Обновљен је споменик палим пилоти-
ма у Другом светском рату на путу Вилово – Шајкаш. У Локу и Гар-
диновцима изграђена је капела, а у Локу је уређен и парк.

22. СТАРА ПАЗОВА

Нове улице, опремање 
здравствених установа

23. ТЕМЕРИН 24. ТИТЕЛ
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Све више радника у
 индустријској зони 
Мали Бајмок

Усвојен је Акциони план за 
развој органске производње, 
немачки ГИЗ финансирао је 
обуку 15 младих потенцијал-
них предузетника према не-
мачкој методи ПЕФЕ. У са-
радњи са Националом аген-
цијом за регионални развој, 
израђени су пројекти са који-
ма ће Суботица конкуриса-
ти код фондова ЕУ и ИПАРД 
– унапређење производње домаће, традиционалне хране 
и оснивање кооперативе органских произвођача. Дове-
ден је вод са трафоа Наумовићево до индустријске зоне 
Мали Бајмок, изграђена је саобраћајница ка индустријској 
зони, водовод у улицама Вука Мандушића и Палминој на 
Комерцијалној зони „Петар Драпшин“, где је доведен и 
20 кв струјни вод. У индустријској зони Мали Бајмок за-
послено је око 1.250 нових радника, а број незапослених 
на евиденцији НСЗ смањује се за 10 одсто. У 2015. имали 
смо укупно 17.131 запослених, што је повећање у односу 
на претходну годину за око 2.000 радника. Наставили смо 
подршку страним директним инвестицијама и обезбедили 
потенцијале за даља улагања у развој. Од Војске Србије 
откупљени су Прва касарна и Дом војске, а откупљена је 
и парцела бивше фабрике „Зорка“. Санирали смо губитке 
у јавним предузећима и рационализовали пословање Зоо-
лошког врта Палић.

Општој болници одобрена су 
средства за адаптацију простора 
за вантелесну оплодњу и одељења 
за рехабилитацију. После 14 годи-
на, направљени су нови кабинети 
за децу са сметњама у развоју у 
Специјалној школи „Жарко Зрења-

нин“. Обезбеђена су средства 
за  исплату стипендија за сту-
денте и посебно талентовану 
децу. По први пут стипенди-
раће се ученици првих разре-
да средњих занатских струч-
них школа техничко-техно-
лошке струке. Обезбеђена 
је ужина деци из социјално 
угрожених породица. От-
ворено је прихватилиште за 
бескућнике током зиме, а 

гради се нови објекат у оквиру Геронтолошког центра. Из-
грађене су рампе за особе са инвалидитетом на Заводу за 
јавно здравље. 

Проширен је дневни боравак у Дому за децу „Колевка“, 
субвенционишемо сталне трошкове за ратне војне инва-
лиде, трећи покушај вантелесне оплодње, обезбеђен је 
бесплатан превоз за лица старија од 65 година, као и ро-
дитељски додатак за прво дете. Трудницама се исплаћује 
једнократна помоћ од месечно 15.000 динара, а први пут су 
издвојена средства за реализацију пројеката на тему родне 
равноправности. Обезбеђена су  средства за Фондацију за 
помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине. 

Омогућили смо малим пољопривредним газдинствима да 
се развијају кроз право пречег закупа државног пољопри-
вредног земљишта. Спречили смо злоупотребе у издавању 
пољопривредног државног земљишта и повећали приходе 
Града за 180 милиона динара од издавања овог земљишта.

Отворен први 
ветропарк у Србији

У оквиру радова на изградњи индустријске зоне, асфал-
тирана је деонице 2, бициклистичка стаза, ископани су 

атмосферски канали и урађени прелази ка парцелама. Ин-
дустријска зона између Куле и Врбаса, на магистралном путу 
М-3, потпуно је опремљена и спремна за инвестирање. Поред 
посебних погодности, потенцијални инвеститори могу рачу-
нати и на добијање дозвола и документације у одговарајућем 
року. Припремљена је тендерска документација за расписи-
вање јавне набавке и решавање проблема Великог бачког 
канала, којим се решава проблем фекалних отпадних вода 
из Црвенке и загађења латералног канала I 64. Завршена је 
градња канализационе мреже у улицама Новака Пејчића и 

Петефи Шандора и прикључено је око 100 домаћинстава. 
Санирана је спортско-школска хала у ОШ „20.октобар“ у Си-
вцу, створени су бољи услови за рад у ОШ „Петефи брига-
да“, где је саниран кров, опремљене су учионице и кабинети, 
и реконструисан систем топловода. Плански је пошумљено 
око 180 хектара државног пољопривредног земљишта како 
би се створили ветрозаштитни појасеви. Улица Моше Пијаде 
у Црвенки добила је нови изглед, уређена је атмосферска ка-
нализација, пешачке зоне, канделаберска расвета... У току је 
реконструкција храма Светог Марка, постављање изолације, 
грејања и сређивање фасаде. Уређен је плато у Крушчићу, 
реновирана је ОШ „Вук Караџић“ у Црвенки, где су замењени 
системи за грејање, столарија и котларница. Санирана је де-
оница пута Крушчић - Бачки Грачац.  Компанија „MK Финтел 
Винд“ отворила је ветропарк Кула, који је уједно и први вет-
ропарк у Србији, који ће производити струју за близу 8.000 
домаћинстава.

25. КУЛА

26. СУБОТИЦА


