
Поштованe Врачарке и Врачарци,

Некада давно били смо периферија. Данас је Врачар центар Београда и срце Србије. Нажалост, према 
свом срцу бивша власт која је владала 24 године није била одговорна, већ га је запустила. На протеклим 
изборима одговорно сте донели одлуку да се такво стање промени и да на Врачару буде и друкчије и 
боље. Када сам пре сто дана изабран за председника општине, затекао сам, са својим сарадницима, 
тешко стање, празну касу, више од 770 милиона динара ненаплаћених потраживања у пословном 
простору, од чега око 580 милиона застарелих, 11 локала и око 200 спорних станова, од којих су неки 
срушени и непостојећи, лошу инфраструктуру, оронула и запуштена општинска јавна предузећа, без 
плаћене воде и струје… Као председник општине, али и као кардиолог и професор, са својим тимом 
радим одговорно и вредно да обновимо Врачар и учинимо га и лепшим и бољим.
 
Највеће богатство Врачара јесу најмлађи и најстарији. Зато смо прво обишли врачарска обданишта, 
с више од две и по хиљаде малишана, а потом и основне школе, гимназије, средње стручне и музичке 
школе, које похађа преко десет хиљада ђака. За 710 врачарских првака обезбедили смо школски прибор 
и опрему. Основна школа „Светозар Марковић” потпуно је реновирана, а за друге су обезбеђена учила. 
За 648 ученика трећег разреда основних школа и 50 најбољих ученика завршних разреда основних и 
средњих школа обезбедили смо нове таблет рачунаре. С поносом најављујемо да ће Општина Врачар 
од 1. јануара 2017. године финансирати превоз за ђаке Основне школе за децу с посебним потребама 
„Душан Дугалић”. Поднели смо иницијативу за реконструкцију објекта у Улици Младе Босне који ће 
постати ново обданиште. Ту је и бесплатна школа пливања за нашу децу у СРОЦ „Врачар”, као и акција 
„Успорите поред школе”, чији је циљ повећање безбедности деце у саобраћају. 

На нашем Врачару живи више од седамнаест хиљада пензионера. Обишли смо удружења пензионера 
и одељење Геронтолошког центра, где укупно хиљаду седам стотина најстаријих користи неке од 
активности. У општини смо им обезбедили бесплатне филмске пројекције, позоришне представе, 
културне приредбе, бесплатне излете. Већ наредне године отварамо нови сениорски клуб у Улици 
Проте Матеје.

У сарадњи с Градом Београдом, уз велику подршку нашег Врачарца, градског менаџера Горана Весића, 
започели смо радове на Каленић пијаци. Већ се виде нови локали, а у следећим фазама биће урађена 
комплетна реконструкција и изграђена подземна гаража. За мање од три године имаћемо нову, 
модерну пијацу без вишедеценијског комуналног нереда, којом ћемо се поносити. Да би нам Врачар 
био чистији и уреднији, скоро 200 пропалих подземних контејнера које нам је оставила претходна 
власт заменили смо новим и уредним. До краја идуће године заменићемо све старе и поставићемо нове 
надземне контејнере и рециклажна острва. Током ове године, у сарадњи с градом, уређено је 116 улаза 
у стамбеним зградама на Врачару.

Борислав Пекић, најчувенији Врачарац и један од наших највећих писаца 20. века, добио је почетком 
године споменик на реновираном Цветном тргу, а хроничар Београда, чувени Врачарац Момо Капор, 
добио је улицу. Заједно с Друштвом за улепшавање Врачара поставили смо спомен-плоче на зградама 
у којима су живели композитор Властимир Павловић Царевац, драмски писац Александар Аца 
Поповић, балерина Јелена Шантић и композитор Војислав Воки Костић. На тај начин обележићемо 
и зграде у којима су живели знаменити Врачарци Мирослав Беловић и Маја Димитријевић, Предраг 
Пепи Лаковић, Слободан Цица Перовић, Стеван Јаковљевић, Милица Јаковљевић Мир Јам, Љубомир 
Мицић, Богдан Богдановић, Милан Злоковић и Михаило Ђурић. 



Шта планирамо даље

Проширићемо Улицу Боре Станковића, што ће омогућити да се направи порта и ограда Храма Светог 
Саве и среди Светосавски плато. Планирамо изградњу три подземне гараже, чиме добијамо око 2.500 
нових паркинг места, а већ постављамо сензоре који обавештавају возаче где има слободних места за 
паркирање широм Врачара. После завршетка Трга Славија уследиће друга фаза изградње саобраћајница 
од тог трга преко Булевара ослобођења до Аутокоманде. До краја ове године завршићемо сквер 
Моме Капора у истоименој улици. У сарадњи с Градом Београдом следеће године реновираћемо 20 
фасада и 121 улаз у стамбеним зградама. Уредићемо плато испред Београдског драмског позоришта и 
завршити враћање „Градића Пејтона” у пређашње стање да би постао место за старе занате и уметнике.  
Становницима Његошеве представићемо план претварања те улице у пешачку зону с подземним 
паркингом како бисмо почели да реализујемо тај пројекат у 2018. години. Припремамо нове програме 
за наше најстарије суграђане као што су бесплатни излети у околини Београда, нови клубови, лекарски 
прегледи у кући, бесплатне позоришне представе и коришћење базена. Наставићемо да, у сарадњи 
с партнером Општине Врачар, Друштвом за улепшавање Врачара, реконструишемо фасаде које 
представљају споменик културе и уређујемо нашу општину чувајући њену историју и традицију. 

Влада Србије и њен председник Александар Вучић, као и Град Београд, потпуно подржавају наше 
планове и напоре. Врачар никада у својој историји није имао снажнију подршку да се развија и да 
постане оно што је увек био – срце и избрушени дијамант Србије. Зато, драги Врачарци, искористимо 
шансу коју има наша општина, уредимо је и оставимо својој деци у стању бољем од онога у коме смо је 
затекли.

Пред нама је усвајање општинског буџета за 2017. годину. Користим ову прилику да вас позовем да 
заједно с нама, у акцији „Врачарске идеје – направимо буџет заједно”, креирате општински буџет 
и предложите шта да финансирамо као општина, јер у буџету је новац грађана. Позивам вас да у 
формуларима које ћемо вам доставити изнесете своје предлоге и идеје и узмете учешће у креирању 
општинског буџета, јер ви најбоље знате шта је потребно поправити и унапредити на нашем Врачару.
 
Верујем да свака власт постоји само због грађана. Зато сам као председник општине, заједно са 
својим сарадницима, сваки дан терену како бих чуо с којим се проблемима сусрећете и како бисмо 
заједно тражили решења. Од мене нећете чути да општина за нешто није надлежна. Чак и када је 
тако, моја обавеза је да у ваше име зовем градске или републичке органе и да решавамо проблеме, 
јер зато сам изабран. Врата општине увек су вам отворена и чланови нашег општинског већа сваки 
дан примају грађане. Код мене увек можете да закажете састанак на телефон 011/3081-450, да ми 
пишете на мејл predsednikopstine@vracar.rs или на Градску општину Врачар, Његошева 77. 

Обратио сам вам се 100 дана пошто сам изабран за председника општине јер сматрам да је обавеза 
сваког државног функционера да подноси извештај грађанима. Обећавам да ћу на сваку годишњицу 
када сам изабран за председника општине, подносити вама, становницима Врачара, годишњи 
извештај о раду. Верујем да је то моја обавеза јер сам изабран да радим за добро грађана.

Ваш председник,

Проф. др Милан А. Недељковић


