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„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ-ИВИЦА ДАЧИЋ”

Од преузимања дуж-
ности вођења Град-
ске општине Косто-

лац, политика Српске на-
предне странке водила се ка 
основном циљу – учинити 
Костолац бољим местом за 
живот свих његових грађа-
на. Вођени великом енер-
гијом коју је донело ново 
руководство Општине, уз 
подршку Града Пожаревца 
и Владе Републике Србије, 
почели смо да решавамо 
проблеме у Костолцу и да 
градимо нову будућност за 
Костолчане. 

Излазак у сусрет потре-

бама грађана и стварање 
могућности да сваки грађа-
нин добије прилику да у 
потпуности искаже свој 
таленат и потенцијале био 
је и остао један од главних 
приоритета политике Српс-
ке напредне странке на 
локалу. Наши грађани за-
служују, а кроз спровођење 
политике СНС у великој 
мери су успели и да добију 
знатно квалитетније услове 
у школама, вртићу, Дому 
здравља и осталим инсти-
туцијама које се брину о 
задовољавању њихових 
потреба.

Ново лице Костолца
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До тренутка када је Српска 
напредна странка преузе-

ла одговорност за управљање 
Костолцем, наша Општина 
спадала је у ред оних у којима 
се дуго времена ништа није 
мењало. Улице, 
путеви, паркови, 
игралишта, пла-
жа нису значајно 
р е к о н с т р у и с а -
ни, а изградња 
инфраструктуре 
није ишла задо-
вољавајућим тем-
пом. Својим ра-
дом показали смо 
да је могуће за 
врло кратко вре-
ме много проме-
нити у Костолцу. 

Успели смо да 
потпуно уредимо 
више значајних 
локација, које ко-
ристе сви грађа-
ни. Једна од најзначајнијих 
је плато код Дома омладине, 
где су изграђени трим стаза 
са тартан подлогом, фитнес 
справе са тартан подлогом, 
галерија на отвореном, шах 
столови, дечије игралиште са 
тартан подлогом и кошаркаш-
ки терен са пратећим елемен-
тима. Потпуно је реконстру-
исана и Хала спортова, као и 
спортски терени код хале у 
Костолцу, али и у свим оста-
лим насељима.  

Желимо да створимо мо-
гућност да сви наши суграђа-
ни имају прилику да се баве и 
аматерским и професионалним 
спортом. Поред тога, обновље-

ни су мобилијари у градском 
парку и уређена је фонтана. 
Реконструисан је и круг пијаце. 
На обали Дунава, у сарадњи 
са Министарством трговине, 
туризма и телекомуникација, 

изграђен је понтонски пристан 
са шеталиштем, расветом и ур-
баним мобилијаром, а очекује 
се да први бродови почну да 
пристају у Костолцу већ наред-
не године. Све то урађено је са 
циљем побољшања наше ту-
ристичке понуде и повезивања 
са археолошким налазиштем 
„Виминацијум“.

Посебну пажњу посветили 
смо нашим најмлађим суграђа-
нима, за чије потребе је из-
грађено или реконструисано 
11 дечијих игралишта у самом 
Костолцу и у свим сеоским на-
сељима.

Једна од идеја водиља је 
и изједначавање услова жи-

вота у градским и сеоским 
месним заједницама. За само 
три године, у потпуности је 
реконструисано или асфалти-
рано више од тридесет улица 
у Костолцу и свим његовим 

сеоским насељима. У најзна-
чајније свакако спадају рекон-
струкција Партизанске, Ин-
дустријске и Поречке улице, 
Трга братства и јединства, ЈНА 
до центра Петке, као и пута 
Костолац – Острово. У насељу 
Стари Костолац асфалтиран 
је главни пут у дужини од два 
километра. Завршено је ас-
фалтирање улица у Острову, 
као и Улице Лоле Рибара и 
Моше Пијаде у Петки. У на-
сељу Кленовник асфалтиране 
су улице Цара Душана, Бо-
рислава Грујића, Светислава 
Миловановића, Косовска, Ду-
шана Стојановића и Боже Ди-
митријевића. Поред тога, зна-

чајно је унапређено и уређење 
атарских путева, као и неас-
фалтираних и некатегориса-
них путева у свим насељима. 

Настојимо да подигне-
мо квалитет живота наших 

грађана и из-
градњом неоп-
ходне комуналне 
инфраструктуре. 
Прошле године 
пуштена је у сис-
тем и фабрика 
воде у Дрмну и 
урађена капи-
тална рекон-
струкција водо-
водне мреже у 
К а р а ђ о р ђ е в о ј 
улици. Увођењем 
даљинског систе-
ма грејања, успе-
ли смо да обез-
бедимо врло ква-
литетно грејање 
које је међу најје-

фтинијима у Србији. У складу 
са тим, у насељу Петка завр-
шена је изградња топлифика-
ционе мреже, а потпуно из-
грађену мрежу имају насеља 
Кленовник и Стари Костолац, 
а од ове године и делови 
Костолца Дидино село, Ко-
лиште и Канал. Од наредне 
године топлификација ће се 
радити и у насељу Острово. 
Са њеним завршетком, моћи 
ћемо поносно да кажемо да 
Костолац спада у најуређеније 
градске општине у Србији. У 
изградњу комуналне инфра-
структуре и уређење улица, у 
протекле три године, уложено 
је више од милијарду динара.

Костолац – велиКо градилиште

Ове године завршена је ре-
конструкција ОШ „Јован 

Цвијић“, која је захваљујући 
напорима локалне самоупра-
ве, саме школе и Канцеларије 
за јавна улагања постала једна 
од најмодернијих школа у Ср-
бији. Читава зграда комплетно 
је реконструисана, од подрума 
до крова, а радови су обухва-

тили промену столарије, из-
олацију, фасаду, унутрашње 
уређење 25 учионица и 10 
кабинета, фискултурне сале, 
школске кухиње и трпезарије, 
ходника, тоалета, канцела-
рија, замену крова, поста-
вљање камера, против-пожар-
ног система, паник тастера… 

Директор школе Серџо Кр-

становски сматра да ће школа 
бити једна од најмодернијих 
и најбоље опремљених у Ср-
бији и да, осим текућих ства-
ри, неће бити потребна већа 
улагања у наредних 20 до 
30 година. У реконструкцију 
школе ове године уложено је 
око 100 милиона динара од 
стране Канцеларије за јавна 

улагања, док је претходних 
година локална самоуправа 
обезбедила око десет мили-
она динара за поправку сто-
ларије, док је још око 10 ми-
лиона обезбедила сама шко-
ла из сопствених средстава. 
Настава у школи одвијала се 
у нормалном режиму током 
извођења радова.

Захваљујући великим на-
порима Градске општине 

Костолац, Града Пожаревца 
и Владе Републике Србије, 
Костолац се може похвали-
ти озбиљним резултатима у 
унапређењу услова рада у 
школама и у вртићу. У про-
текле три године, у побољ-
шање услова рада у школама 

и вртићима уложено је више 
од 200 милиона динара. Ос-
новна школа „Јован Цвијић“ 
и све њене подручне школе 
од ове године спадају у ред 
најуређенијих у Србији. Те-
хничка школа „Никола Тесла“, 
такође, спада у најозбиљније 
образовне институције тог 
ранга у земљи. Ова школа већ 

предњачи у увођењу система 
дуалног образовања, а у про-
теклих неколико година увела 
је нове програме и обуке за 
будуће техничаре из разних 
области. Захваљујући напори-
ма локалне самоуправе и саме 
школе, реконструисана је ра-
дионица за обуку ученика, за-
мењена је столарија и урађена 

нова фасада. 
Градска општина Костолац 

установила је награду „Ђак ге-
нерације“, која се сваке године 
додељује најбољим ученици-
ма. Вртић „Мајски цвет“ зна-
чајно је унапредио услове бо-
равка за малишане, изградњом 
нових мобилијара и уређењем 
просторија.

образовање На првом месту

ош „ЈоваН цвиЈић“ ЈедНа од НаЈмодерНиЈих шКола у србиЈи

Представници аустријс-
ке компаније „Имофи-

нанс”, заједно са градским 
руководством, положили 
су камен темељац једне од 
највећих светских фран-
шиза ритејл паркова. Ово 
је прва страна директна 
инвестиција у Пожаре-
вцу након више деценија 
и вредности је око 10 ми-

лиона евра. Званичној це-
ремонији присуствовали 
су градоначелник Пожа-
ревца и председник ГО 
СНС Бане Спасовић, са 
сарадницима, и Јошко Пи-
теша, менаџер операција 
компаније„Имофинанс” за 
Србију.

„Као градоначелник овог 
лепог града, желим да ве-

рујем, а питаћу их 
и касније да ли је 
то заиста тако, да 
смо максимално 
убрзали све пос-
тупке предвиђене 
законом и тако 
омогућили да се 
у најкраћем вре-
менском року до-
бију све неопхо-
дне дозволе, како 

„ И м о ф и н а н с ” 
тако и инвести-
торима који до-
лазе после њих. 
Сигуран сам да, 
као локална са-
моуправа, на том 
задатку не бис-
мо имали толико 
успеха да није 
доприноса Вла-
де и председника 
Републике Србије Алексан-
дра Вучића. Државна стра-
тегија и стварање закон-
ских предуслова омогући-
ло је отварање тржишта и 
лакше привлачење страних 
улагања“, рекао је градона-
челник Спасовић на отва-
рању. 

Предвиђено је да први 
купци уђу у пожаревач-

ки „Стоп шоп” у априлу 
2018. године. У најави је 
још једна велика инвес-
тиција у сектору произ-
водње текстила. Реч је о 
турској компанији „Рин-
гелсан“, која намерава да 
отвори велику фабрику 
за производњу одеће на-
мењене извозу, у којој би 
посао требало да добије 
1.000 радника.

положеН КамеН темељац 
за ритеЈл парК „стоп шоп”
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Завршена је реконструкција Хале спор-
това, која је добила нов, модеран енте-

ријер који ће задовољити високе стандар-
де за одржавање спортских такмичења. 
Радови су обухватили реконструкцију 
крова, уређење фасаде, санацију парке-
та, замену столарије, монтажа нове ЛЕД 
расвете, реконструкцију свлачионица и 
мокрих чворова. Поред радова на рекон-
струкцији Спортске хале, уређене су све 
приступне стазе око објекта.

Плажа Топољар напо-
кон је постала јед-

но од најлепших места 
у Костолцу. Локална са-
моуправа препознала је 
потребу уређења овог 
простора, који је дуго го-
дина био запуштен, тако 
да су у последње три го-
дине изграђене и уређене 
стазе и расвета, напра-
вљено на стотине сунцо-
брана и купљен велики 

број лежаљки. Сваке го-
дине ради се на уређењу 
и одржавању спортских 
терена на плажи, тако да 
је плажа постала омиље-
но место за забаву свих 
житеља Костолца, и ме-
сто за одржавање бројних 
манифестација - биоско-
па на отвореном, турни-
ра у разним спортовима, 
игрица и представа за 
најмлађе.

Огледало рада сваке 
власти је њен однос 
према грађанима, 

укључујући и најугроже-
није групе становништва. У 
протеклом периоду напра-
вили смо озбиљан корак у 
овој области, у сарадњи са 
свим релевантним инсти-
туцијама, градским и ре-
публичким. У сарадњи са 
Националном службом за 
запошљавање, отворен је 
Џоб клуб у Костолцу, који 
помаже младима у профе-
сионалној оријентацији и 
тражењу одговарајућег 
посла. Увођењем јавних 
радова помогли смо запо-
шљавање више десетина 
лица из категорије теже за-
пошљивих. 

Сваки наш грађанин који 

жели да покрене сопстве-
ни посао или да прошири 
постојећи, може да рачуна 
на подршку Града Пожаре-
вца кроз Програм локалног 
економског развоја, који 
већ даје прве резултате 
кроз финансирање пројека-
та предузетника. 

Ново лице Костолца 
огледа се и у пословању 
предузећа „Прим“, које је 
од некадашњег губиташа 
и фирме са великим про-
блемима у пословању, не-
давно потписала уговоре о 
сталном запослењу са 180 
радника.

У сарадњи са Канце-
ларијом за избеглице и 
УНХЦР-ом, изграђено је 
тринаест кућа за избегли-
це са подручја Костолца, 

док је још 23 избегличке 
породице добило грађе-
вински материјал. Такође, 
у сарадњи са Центром за 
социјални рад, у плану је 
отварање подручне кан-
целарије у Костолцу. Како 
Костолац спада у мулти-
етничке и мултинационал-
не средине, неопходно је 
било успоставити стални 
дијалог, сарадњу и интен-
зивирање односа између 
различитих институција. 
Са тим циљем створена 
је Канцеларија за Роме 
Управе Градске општине 
Костолац, која директном 
везом са представници-
ма локалне самоуправе 
доприноси бржој и ква-
литетнијој интеграцији 
припадника ромске попу-

лације. Колико год је у на-
шој моћи, помажемо рад 
организација пензионера 
и инвалида рада. 

Брига о здрављу грађана, 
такође, највиши је приори-
тет у Костолцу. У складу са 
тим, после тридесет година 
реновирана је зубна орди-
нација, као и гинеколошка 
амбуланта у Дому здравља, 
и поново је отворена се-
оска амбуланта у Острову. 
У плану је и изградња новог 
Дома здравља. 

За последње четири го-
дине, показали смо да нам 
је Костолац увек на првом 
месту. Сигурни смо да ћемо 
и у наредном периоду нас-
тавити да радимо још боље 
за добробит свих наших 
грађана.

уређење плаже топољар

брига о грађаНима

спортсКа 
хала за 
поНос и 
успехе


