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Поштовани одборници Градске општине Врачар, 

Драги пријатељи, 

Уважени гости, 

Добро дошли на свечану седницу Скупштине општине 
Врачар,  

 

Ви сте наша подршка и наша инспирација, али ви сте и наша  
обавеза која тражи да постигнемо оно најбоље, поштено и радно! 

 

Некада давно, кажу, било смо периферија. А били смо, ту 
недавно, и нека врста оазе у којој се није напредовало.  

Међутим, ви драги Врачарци, комшије, пријатељи, својим 
гласовима за листу ‘’Александар Вучић – Србија побеђује’’ и 
гласовима за наше коалиционе партнере, показали сте јасно какву 
будућност желитe. 

 

Желите нормалну, пристојну, запослену и надасве срећну, мирну 
стабилну Србију и - исти такав Београд. 

 

А ми смо срце Београда. Зато, морамо да будемо здрави , јаки. Да 
имамо снаге да пумпамо енергију у наш град и у нашу земљу. 

Зато смо ту. Да поправимо оно што је запуштено, да прокрчимо 
запушене крвне судове, да нам циркулација буде права, да 
немамо аритмија, прескакања, гушења. 

 

Моји сарадници, пријатељи, колеге су сматрали  да ја, као 
кардиолог и професор, треба да их водим, да заједно урадимо 
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једну смелу операцију, захват који ће наше срце опоравити, 
вратити му потребну снагу, удахнути нов живот. 

Затекло нас је тешко стање, празна каса, лоша инфраструктура, 
оронула и запуштена јавна предузећа, без плаћене воде и струје. 

Међутим, нисмо се много жалили - нећемо ни сада. Ушли смо у 
салу и започели операцију. Она ће, додуше, трајати али, 
обећавам, биће успешна. 

 

У ова три месеца са својим сарадницима упознао сам се са 
финансијско економском ситуацијом. Описао бих то из мог угла -  
као да ми је дошао човек који има бол у грудима, снимим му 
крвне судове, видим да има неколико сужења и ставим стентове у 
срчане крвне судове. Тако га оспособим да даље живи и ради. 
Овим сам Вам сликовито представио, шта сам затекао и шта 
треба да урадим у локалној самоуправи Градске општине Врачар.  

 

Наиме, богатство Врачара су деца, наше највеће благо, aли, поред 
нас,  који ћемо у наредном периоду, свом снагом, кренути у 
обнову и развој Врачара су и они најстарији, наши сениори, као 
саветници, они који су оставили дубоке трагове за собом. 

 

Зато смо као ново руководство општине прво обишли наше 
најмлађе, 14 јаслица и обданишта са укупно 2.666 малишана, 
шест основних школа, једна основна школа за децу са посебним 
потребама, две гимназије и две средње стручне школе, три 
музичке школе, у којима се школује скоро 12.020 ђака. 

 

Обезбедили смо за 710 врачарских првака поклоне, школски 
прибор и опрему. Основну школу Светозар Марковић смо 
потпуно реновирали, за друге обезбедили учила, а за 648 ученика 
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трећег разреда основних школа и за 50 најбољих ученика 
завршних разреда основних и средњих школа набавили нове 
таблет рачунаре, а оно на шта смо поносни и што нас испуњава је 
то да ћемо, као општина од 1. јануара, обезбедити за сву децу 
Основне школе са посебним потребама ‘’Душан Дугалић’’ превоз 
од куће до школе и од школе до куће, што досада није рађено на 
нашој Општини. 

Ту је и бесплатна школа пливања за нашу децу у Спортско 
рекреативно образовном центру Врачар, као и акција “Успорите 
поред школе”, која има за циљ повећање безбедности деце у 
саобраћају.  

Врачар је био расадник врхунских спортиста и шампиона. Ове 
године по први пут је организован баскет турнир „Трофеј 
Врачара“ који ће бити расадник нових талената и наставити 
традицију успеха српске кошарке. 

На нашем Врачару живи 17000 пензионера. Обишли смо четири 
месне организације Удружења пензионера и одељење 
Геронтолошког центра, где укупно 1700 сениора користи неке од 
постојећих активности. 

 

У плану нам је да организујемо јавне трибине које се тичу 
здравља, баш овде у Београдском драмском позоришту, где ће 
предавачи бити наугледнији професори Медицинског факултета, 
Универзитета у Београду.  

Такође планирамо организовање систематских прегледа наших 
сениора. 

 

У општини  смо им обезбедили филмске пројекције сваког другог 
понедељка уз бесплатно послужење, позоришта, културне 
приредбе, излете за по 100 пензионера о трошку општине на 
Авалу и друга излетишта.  
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У сарадњи са Градом Београдом започели смо радове на Каленић 
пијаци. Већ се виде нови локали, у следећим фазама биће урађена 
комплетна  реконструкција, са изградњом подземне гараже. 
Ускоро добијамо нову, чисту, уредну и модерну пијацу, којом ће 
се Врачарци поносити.  

 

Морам да напоменем да је нова општинска управа утицала на 
измену плана генералне регулације, а тиме је ван снаге стављен 
концепт и типологија пијаце трга, чиме је Каленић пијаца 
сачувала дух традиције и наслеђа. 

 

Занатски центар „Градић Пејтон“ који је ауторско дело архитекте 
Ранка Радовића изграђен 1971.године биће потпуно обновљен 
током 2017.године, замислили смо да ту буде радионица старих 
заната и уметничка колонија.  

 

Град Београд је управо завршио решавање имовинских односа и 
израде планске документације. Тако да ће овај Бисер Врачара 
бити и даље место окупљања како домаћих тако и страних 
посетилаца. 

 

Како би нам Врачар био чистији и уреднији, радићемо на даљем 
постављању надземних контејнера и рециклажних острва, као и 
на уређењу паркова и помагати обнову културних, правосудних и 
здравствених установа.  

Наш познати писац, један од највећих, Момо Капор добио је 
улицу, а до краја године добиће и свој лепо уређен парк. 

У сарадњи са Друштвом за улепшавање Врачара, постављене су 
спомен плоче композитору Властимиру Павловићу Царевцу и 
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драмском писцу Александру Аци Поповићу, који су били 
знаменити врачарци.  

На нашој општини Врачар налазе се и тако значајне институције: 
Апостолска Нуцијатура, Београдска Надбискупија, црква Христа 
Краља и црква Блажене девице Марије, где се налазе највеће 
оргуље у Београду.  

 

Ту, у близини тих спомен плоча у Макензијевој улици, једна је од 
занимљивости наше општине која показује спој прошлости и 
будућности. Ту и даље расте стара винова лоза из далеких 
времена, а са ње се плодови и данас могу конзумирати, што нас 
подсећа, да су почетком прошлог века на овим просторима били 
виногради. 

Шта планирамо даље? 

Шта ћемо испунити? Све! 

Прошириће се улица Боре Станковића, што ће омогућити да се 
направи порта и ограда Храма Светог Саве и среди Светосавски 
плато. 

 

У плану је изградња три подземне гараже, поред поменуте, испод 
Каленић пијаце, ту су још и она испод Београдског драмског 
позоришта и у Скерлићевој, код Народне библиотеке Србије. Са 
тиме ћемо добити око 2.500 нових паркинг места. Такође 
постављамо  сензоре који обавештавају возаче где има слободних 
паркинг места широм Врачара. 

То ће, умногоме, помоћи  грађанима Врачара и онима који на 
територији наше општине раде, или бораве неким другим послом, 
да се комфорније осећају. 

Један од најважнијих инфраструктурних пројеката су радови на 
Тргу Славија. 
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Важно је напоменути да ће за све време радова на изградњи 
фонтане на Тргу Славија саобраћај тећи несметано, свих 155 
дана, колико је планирано да они трају. 

Уследиће, након тога,  друга фаза радова, изградња 
саобраћајница од Славије преко Булевара Ослобођења до 
Аутокоманде. 

Оно по чему Врачар препознају у свету је духовност и култура. 

Два централна места заузимају Храм Светог Саве и музеј Николе 
Тесле. 

На свим мојим путовањима као лекара и професора Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, на семинарима, 
симпозијумима и конгресима, које сам имао широм света, сви 
питају за Храм Светог Саве и музеј Николе Тесле.  

 

Наш Храм Светог Саве, највећи је православни храм на свету. 
Изграђен је на светом месту, где су спаљене мошти нашег 
просветитеља 27.04.1594. године, првог српког архиепископа, 
нашег Светог Саве. 

 

Зато ћемо посебну пажњу посветити и са своје стране урадити све 
што је у нашој моћи како би помогли што бржем завршетку 
његове градње и у том смислу имамо остварене, и од раније, 
изузетно добре контакте са Његовом Светости Патријархом 
српским Иринејом и Његовим Преосвештенством владиком 
Арсенијем, као и старешинством српске патријаршије и 
парохијског дома Храма.  

Ми смо поносни што је наша општинска слава Свети Сава. 

 

Музеј Николе Тесле такође је својеврсна институција и место по 
којем се Врачар препознаје у свету. На нама, у општини, је да 
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одржимо његов сјај и реноме који носи, а који је достојан 
научника таквог калибра. 

 

Полажемо и полагаћемо много у културу. Могу да вам изнесем 
податак да смо узели учешће у манифестацији дани Европске 
баштине. 

Припремили смо и организовали више од 50 програма, обиласка 
Храма Светог Саве и крипте цркве Светог Лазара, музеја, 
концерата, представа, радионица, установа, а финале је био 
величанствен концерт два ансамбла Културно уметничког 
друштва ‘’Градимир’’ и Академског културно уметничког 
друштва ‘’Иво Лола Рибар’’. 

 

Наше програме обишло је и у њима активно учествовало више 
десетина хиљада Врачараца, Београђана и гостију наше општине 
и главног града. 

Драги пријатељи, Дан општине хтели смо да обележимо са свима 
Вама које волимо и сваки Ваш савет биће нам од непроцењиве 
вредности.   

Захваљујем што сте дошли на наш и ваш Дан општине и указали 
поверење свима нама, који ову општину водимо. Још једном вам 
свечано обећавам да ће операција оздрављења Врачара, 
хируршки прецизно, докторски и надасве људски, бити успешна. 


