
БРОЈ 2  НОВЕМБАР 2015.  ISSN 2406-1980 

ПРИВРЕДНА ЗОНА
„МАКИШКО ПОЉЕ”

У СЛУЖБИ 
ГРАЂАНА

КАТАСТАР
У ОПШТИНИ

ВОЛОНТЕРСКИ 
СЕРВИС

ЧУКАРИЦА,
ВЕЛИКО 
ГРАДИЛИШТЕ

стр.
29

стр.
22

стр.
12

стр.
        4

ВИШЕ ОД 20 КИЛОМЕТАРА 
АСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА

стр.
     6



2

САДРЖАЈ

6–10 
Више од 20 km 
асфалтираних 
улица на 
Чукарици

12–15 
У служби 
грађана

15 
Нова расвета 
у чукаричким 
насељима

16 
Почело решавање 
проблема 
клизишта на Умци

17 
Нова 
сигнализација у 
многим деловима 
Чукарице

18–19
Чишћење и 
уређивање на 
Чукарици

38–39 
Чукарички 
алманах

22–23 
Брза и ефикасна 
услуга

26–27 
Подједнака 
брига за све

28–29 
Канцеларија 
за младе

30–31 
Култура на 
Чукарици

36–37 
Спорт на 
Чукарици

Издавач: Градска општина Чукарица, Шумадијски трг 2 – Београд
Главни и одговорни уредник: Војкан Станковић
Редакција: Златана Марковић-Ћирић, Ана Дудуковић и Стефан Ракић

Телефон: 011/3052-100
Е-mail: pr@cukarica.rs
Website: www.cukarica.rs
Facebook: www.facebook.com/go.cukarica
Штампа: Планета принт, Виноградски венац  9/10 - Београд

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд  
352(497.11)  
     ЧУКАРИЧКИ специјал / главни и одговорни уредник Војкан Станковић. - 2015, бр. 1 
(јан.)- . - Београд : Градска општина Чукарица, 2015- (Београд : Планета принт). - 30 cm  
ISSN 2406-1980 = Чукарички специјал  
COBISS.SR-ID 212846348

11 
Градоначелник 
на Чукарици



3

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

Пре годину и по дана, на почетку мандата тима који води Чукарицу, поставили смо приоритетe: 
равномеран развој свих делова Чукарице, улагање у инфраструктуру, стварање услова за привла-
чење нових инвестиција и отварање нових радних места. Ухватили смо се у коштац са многим ду-
гогодишњим проблемима који тиште Чукаричане, од неасфалтираних улица до коначног решења 
проблема клизишта на Умци.

Чврсто се држимо обећања да ниједан Чукаричанин неће више ићи  блатњавим и неасфалти-
раним улицама и на томе вредно радимо.

Податак да је у протеклих годину и по дана  асфалтирано више од 20 km улица на Чукарици 
довољно говори у прилог томе. Уз велику помоћ Београд пута уређене су неке од најпрометнијих 
чукаричких саобраћајница које су захтевале хитну интервенцију, а обновили смо и улице које су 
по неколико деценија чекале на реконструкцију.

Радили смо по приоритетима и поштујући захтеве наших Чукаричана, уз добру комуникацију са 
свим јавним градским службама.

Са жељом да урадимо што више и изађемо грађанима у сусрет, ослонили смо се на сопствене 
снаге и користећи рециклажну подлогу уредили више од 50 некатегорисаних  путева, пре свега у 
насељима Рушањ, Сремчица, Велика Моштаница, Умка, Остружница, Железник.

Ослушкујући потребе грађана, радили смо на уређењу насеља: реконструкцији степеништа и 
спортских терена, бетонирању стаза и прилаза зградама, постављању рампи за инвалиде, уређењу 
улаза зграда и замени поштанских сандучића. То по обиму јесу „мали радови”, али нашим суграђа-
нима много значе јер доприносе лепшем и квалитетнијем животу у насељу.

Посебну пажњу посветили смо најмлађим Чукаричанима. Улагањем у школе, вртиће  и просто-
ре за лепши боравак и безбедну игру најмлађих улажемо у будућност.

Уређени паркови и дечија игралишта које смо поставили на више локација, праве су оазе за 
децу, које ми, старији, са задовољством треба да чувамо. 

Нисмо заборавили ни наше суграђане у трећем животном добу, било да подржавамо активно-
сти Дневног клуба у Жаркову или рад бројних удружења пензионера, било да уређујемо простор 
за одмор и рекреацију, од терена за боћање, до шеталишта и паркова са клупама и простором за 
играње шаха. Да су наши пензионери активни и увек спремни да науче нешто ново довољно гово-
ри и интересовање за обуку за коришћење скајпа и интернета коју је у два наврата организовала 
Канцеларија за младе општине Чукарица. 

Оснивањем Волонтерског сервиса општине Чукарица почетком октобра, пружамо помоћ свим 
грађанима Чукарице којима је подршка потребна. Захваљујем овом приликом свим људима добре 
воље који су исказали жељу да постану волонтери и подрже нашу идеју.

Услуге општине, као сервиса грађана, треба да буду што доступније и зато се трудимо да кон-
стантно унапређујемо рад наше Управе. Недавно смо отворили Шалтер за предузетнике са наме-
ром да помогнемо привредним субјектима са Чукарице да покрену или развију своје пословање . 

Комплетним реновирањем простора у згради општине, површине од 580 m2, у сарадњи са Ре-
публичким геодетским заводом, омогућили смо измештање катастра за Чукарицу, и самим тим 
обезбедили бржу и доступнију услугу ове службе.

Изменом ГУП-а на предлог општине Чукарица, формирана је нова привредна зона „Макишко 
поље”, која ће се простирати од Чукаричке падине до Остружничког моста левом страном пута 
Београд–Обреновац, на површини од 1165 ha. Ово је круцијални пројекат за развој општине Чука-
рица, али и за привреду Града Београда.

Као што смо и обећали, општина Чукарица напредује у сваком погледу. Трудимо се  да радом и 
добром сарадњом са грађанима, ослушкујући и поштујући њихове захтеве и потребе, будемо тим 
на који се Чукаричани могу ослонити. 

Много тога смо већ урадили, а нови изазови нас тек очекују.



4

Привредна зона „Макишко поље” простор је за нове инвестиције које ће допринети 
привредном развоју општине Чукарица, али и Града Београда.

Пољопривредно земљиште које се налазило у водозаштићеној зони, је на ини-
цијативу Градске општине  Чукарица у поступку пренамене из пољопривредног земљишта 
у комерцијално-пословну зону. Највећи део привредног појаса у  дужини од 10 km и шири-
ни од 1 km планиран је за привредне капацитете, односно привредно-комерцијалну делат-
ност. Уз привредну зону, северни део локације предвиђен је и за стамбену изградњу, док ће 
се будући пословни комплекси  простирати од Чукаричке падине до Остружнице, са леве 
стране Савске магистрале на путу ка Обреновцу.

Нова привредна зона „Макишко поље” удаљена је само 5 km од центра Београда и 
повезана је свом потребном саобраћајном инфраструктуром – пре свега обилазницом око 
Београда и Остружничким мостом. Поред тога, близина ранжирне станице у Железнику 
која се налази у средишту привредне зоне омогућиће и адекватан железнички транспорт. 
Такође, постоји могућност и воденог транспорта и изградње пристаништа, с обзиром на 
близину реке Саве. Привредна зона поседује и сву неопходну инфраструктуру: струју, гас, 
водоводну и канализациону мрежу.

Пројекат „Макишко поље” представља  нову етапу у развоју Чукарице, простор који ће 
потенцијално омогућити 10.000 нових радних места и прилика за бољу будућност великог 
броја Чукаричана. 

Изменом Генералног урбанистичког плана, формирана је нова привредна зона 
„Макишко поље”, која ће се простирати на територији Градске општине Чукарица. 
На површини од 1.165 hа, нова привредна зона обухватиће појас од Чукаричке 
падине до Остружничког моста, дуж  леве стране пута Београд-Обреновац.
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Извор фотографија: Вечерње новости
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ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ

Општина Чукарица  наставља са асфалтирањем и реконструкцијом улица у свим  чукаричким 
насељима.  Посебна пажња посвећена је деловима Чукарице где су грађани годинама чекали 
да добију асфалт. У првој половини ове године, урадили смо  више oд педесет некатегорисаних 
путева.

Неке од најзначајнијих и најфреквентнијих улица на Чукарици, као што су Стевана Филипо-
вића и Лоле Рибара у Железнику, Београдска и Обреновачка у Сремчици, 10. октобра у Великој 
Моштаници, реконструисане су и обновљене.

Препознајући приоритете општина Чукарица 
прво је почела радове на асфалтирању ули-
ца којима свакодневно пролази велики број 

возила. Двема најпрометнијим саобраћајницама 
у Железнику, улицом  Стевана Филиповића и Лоле 
Рибара, дневно прође више од 10.000 возила, а са-
обраћају и линије ГСП-а. Улице су годинама  биле у  
катастрофалном стању, а реконструкцијом се  бит-
но  поправила безбедност и сигурност саобраћаја 
у овом делу Железника. У улици Стевана Филипо-
вића  реконструисано је 1.750 m коловоза, док је 
у Лоле Рибара урађено више од пола километра 
коловоза. Радове је обишао и председник Срђан 
Коларић са члановима Већа Татјаном Видојевић и 
Жељком Рабљеновићем.

Екипе Београд пута претходно су реконструис-
але и 250 m коловоза у улици Браће Лукић, као и 
200 m у улици Даринке Радовић.

У овом чукаричком насељу рециклажном под-
логом  пресвучено je више од 2000 m улица.

Општина Чукарица је подржала иницијативу 
грађана Железника и обезбедила потребан ма-
теријал за пресвлачење око петнаестак некатего-
рисаних улица рециклираним асфалтом. Реч је о 
улицама које до сада нису имале никакву подлогу.

Међу улицама које су добиле нови изглед су 
улица Пeтра Драпшина, Виногради и друге, као и 
околни прилази и стазе.

Радове на асфалтирању улица у Железнику, на 
Умци и у Сремчици обишли су чланови Већа Та-
тјана Видојевић и 
Бранислав Ћелић.

НОВ ИЗГЛЕД НАЈПРОМЕТНИЈИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ЖЕЛЕЗНИКУ
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Скоро 20 година грађани Сремчице обраћали су се 
свима како би се решио проблем путне мреже који 
спаја Сремчицу са  Ибарском магистралом. Излазећи 

у сусрет бројним грађанима овог дела Чукарице, који 
уједно раде у Барајеву и околини, као и деци која иду у 
школу, општина Чукарица покренула је иницијативу да се 
реши овај дугогодишњи проблем. Пројекат реконструкције 
Београдске улице рађен је  фазно и у сарадњи са Градом 
Београдом, Дирекцијом за путеве и ЈКП „Јавно осветљење”. 
Прошле године асфалтирано је 1.000 m коловоза у Бео-
градској, а овог лета завршени су радови на уређењу 
коловозне траке у оба смера од окретнице 511 до Ибарске 
магистрале. У Београдској улици урађено је укупно 2 кило-
метра коловоза. 

Радове на уређењу коловоза обишао је градоначелник 
Београда Синиша Мали који је том приликом истакао да  ас-
фалтирање деонице која ће спојити Сремчицу са Ибарском 
магистралом управо представља добру сарадњу грађана, 
општине Чукарице, Града Београда и јавних предузећа.

Након коловоза уследила је изградња тротротоара у ду-
жини од 1.000 m и ширини од 1,60 m, као  и постављање 
јавне расвете, а радове су  обишли  председник општине 
Чукарица Срђан Коларић и чланови Већа Татјана Видојевић 
и Жељко Рабљеновић.

Након изградње тротоара, поред постављања расвете и 
клупа, уз коловоз биће уређена шетачка зона и одмориште 
за рекреативце. 

СРЕМЧИЦА ПОВЕЗАНА СА ИБАРСКОМ МАГИСТРАЛОМ
ВИШЕ ОД  2 km КОЛОВОЗА И  1.000 m ТРОТОАРА  ПРЕТВОРЕНОГ У  ШЕТАЧКУ ЗОНУ

„Један број грађана ради у Барајеву, живи у Сремчици и досада су једино пешке могли 
да иду овим путем. Безбедност им је била угрожена јер није постојала стаза за пешаке 
и ми смо решили да то променимо. Изградњом тротоара и постављањем расвете овај 
пут биће безбедан и сигуран, а  након постављања клупа биће то и оаза за рекреати-
вце”, рекао је Срђан Коларић, председник општине Чукарица.

„Трудимо се да радимо темељно и по приоритетима”, рекла  је члан Већа Татјана Видоје-
вић и истакла да је ово велики пројекат и инвестиција, али да ја најбитније да је сада 
пут безбедан за грађане и децу која иду у школу.

Бројне  улице у Сремчици, Рушњу, Остружници, Умци пресвучене су рециклаж-
ном подлогом која је у складу са свим потребним стандардима. На овај начин су 
у врло кратком року уређене улице које су до јуче биле под макадамом и бла-

том, а данас омогућавају квалитетнији живот грађана. На основу раније утврђеног 
плана и програма асфалтирања, а у складу са приоритетима, рециклажном подлогом 
уређено је више од 50 некатегорисаних путева. 

УРЕЂЕНО ВИШЕ ОД ПЕДЕСЕТ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

„Циљ нам је да ниједан Чу-
каричанин не иде блатња-
вим и неасфалтираним ули-
цама до своје куће”, рекао 
је Срђан Коларић, председ-
ник општине Чукарица, ис-
тичући намеру општине да 
асфалтира што више улица 
на Чукарици.
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Због безбедности најмлађих и близине Основне школе „Бранко Радичевић”, општина је започела и радове на из-
градњи тротоара у улици 1. маја, од центра  Велике Моштанице  ка магистрали. У првој фази овог значајног проје-
кта, којим је предвиђено да се споји Велика Моштаница са Ибарском магистралом, урађено је 500 m тротоара, а у 

2016. години биће завршена цела деоница у дужини од 4800 m. 
Улица 10. октобра главна је саобраћајница у Великој Моштаници. С обзиром на то да се претходних година мало 

улагало у ово насеље, а да је ова  улица  од значаја  за живот у насељу, општина је покренула иницијативу да се рекон-
струише и ова саобраћајница. Улица 10. октобра асфалтирана је у дужини од 300 m , и то на најзначајнијем  потезу од 
месне заједнице до Основне школе „Бранко Радичевић”.

 У насељу Велика Моштаница током претходне године асфалтирана је и улица Живојина Табаковића, где су екипе 
ЈКП „Београд пут” реконструисале 750 m ове моштаничке улице, а у самом насељу општина Чукарица рециклажном 
подлогом уредиће још 500 m улица које нису имале асфалт.

А У 2016. ГОДИНИ БИЋЕ ЗАВРШЕНО СКОРО ПЕТ КИЛОМЕТАРА ТРОТОАРА

НОВИ ТРОТОАРИ У УЛИЦИ 1. МАЈА  
У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ,

Екипе Београд пута су на иницијативу грађа-
на асфалтирале и Омладинску улицу у Ос-
тружници у износу од 300 м. Грађани ове 

улице на асфалт су чекали више од десет година, 
а ово насеље било је неправедно запуштено у 
претходном периоду. Обишавши радове у Ом-
ладинској улици председник општине  Срђан 
Коларић рекао је  да ће општина рециклажним 
асфалтом  покрити више од десет саобраћајница 
у Остружници.

Општина је до сада рециклажним асфалтом 
пресвукла више од 600 m улица у овом насељу, 
а радови се настављају.

Већ у септембру асфалтирано је и 250 метара 
коловоза у улици Душана Деспотовића, а завр-
шена је и Пионирска улица. 

ОБНОВЉЕНЕ  НАЈСТАРИЈЕ 
УЛИЦЕ У ОСТРУЖНИЦИ 

Након петиције грађана Сремчице који су 
тражили да се асфалтира Обреновачка улица, 
општина је одмах одреаговала. Екипе  Београд 

пута су реконструисале Обреновачку улицу, а нов 
асфалт постављен је на више од пола километра ове 
саобраћајнице. 

У Сремчици је рециклажним асфалтом пресвучено 
више улица: Стублинска, Благоја Казанџије, Вашарска.

Радове на асфалтирању улица у Сремчици обишли 
су чланови Већа Татјана Видојевић и Бранислав Ћелић.

„Годинама се ништа није радило у Сремчици и наш 
приоритет је равномеран развој Чукарице”, рекла је 
приликом обиласка радова Татјана Видојевић, члан 
Већа општине.

Током октобра рециклажним асфалтом уређене су и 
Дворжакова и улица Исаије Србина.

ОБНОВЉЕНА И ОБРЕНОВАЧКА 
УЛИЦА  500 m НОВОГ КОЛОВОЗА
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Општина Чукарица наставља са уређењем атар-
ских путева. Чланови Општинског већа Жељко Ра-
бљеновић и Бранислав Ћелић су обишли радове 

у Сремчици и Остружници и изразили задовољство што 
је почело санирање путева. Током лета у Сремчици су 
уређени атарски пут за Колибине у дужини од 640 m, као 
и Церачки пут у дужини од 620 m. Оба пута су била готово 
неупотребљива, а пут за Колибине више од 20 година није 
уопште одржаван. Да би ова пољопривредна сезона мо-
гла да се успешно одвија у смислу засејавања пољопри-
вредних култура и убирања летине, општина Чукарица је 
наведене путеве санирала и ревитализовала у најкраћем 
могућем року. У Остружници првобитно је било планира-
но уређење атарског пута Сушића луг у дужини од 600 m 
и ширини од 5 m. На инсистирање пољопривредника 
санирано је 1.000 m овог пута по етапама, које су биле у 
најлошијем стању и најкритичније за пролаз.

УРЕЂЕНИ АТАРСКИ ПУТЕВИ У СРЕМЧИЦИ И ОСТРУЖНИЦИ

На Умци је асфалтирано више улица. 
Општина је, поштујући иницијативу 
грађана, приоритет дала улицама које 

годинама нису биле асфалтиране. То је био 
случај са Теслином улицом, чији су становни-
ци на асфалт чекали пуних 50 година.

„Захвални смо општини јер ћемо коначно 
до својих кућа долазити уређеним улицама, 
а не као до сада када смо после сваке кише 
ишли по блату”, кажу презадовољни станов-
ници Теслине улице. Овде су екипе Београд 
пута асфалтирале 250 m коловоза.

Слично је и  у  улици Радована Тодоровића 
први део, где је такође уређено 250 m коло-
воза и у Карађорђевој, где је асфалтирано 
преко 200 m улице. До краја године радиће 
се и улица Радована Тодоровића други део.

Радови су у току и у Железничкој ули-
ци, једној од најпрометнијих на Умци. Екипе 
Београд пута реконструисаће 250 m ове са-
обраћајнице, а биће постављени и тротоари. 
Рециклажним асфалтом сређена је и улица 
Бошка Живковића. 

Чланови општинског Већа Татјана Видоје-
вић и Бранислав Ћелић обишли су радове на 
асфалтирању на Умци и у Железнику.

После насипања рециклажним асфалтом 
улица у Железнику и Сремчици, општина Чу-
карица је наставила са радовима у Жаркову, 
у улицама Рајка Ружића, Змајевачкој и Тоше 
Јовановића на Бановом брду. 

УРЕЂЕНО ВИШЕ ОД 
1150 m УЛИЦА НА УМЦИ
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Са намером да се уреди што више улица у свим  чукаричким насељима, општина је, користећи рециклажни асфалт, 
уредила низ улица у Рушњу. Сређене су улице Славка Милићевића у дужини од 300 m, Школска 150 m и друге, а 
укупно је завршено више од 1.500 m улица.

Такође, у улици Саве Хаџића као једној од приоритета, екипе ЈКП „Београд пут” завршиле су током маја 250 m 
коловоза. Поред асфалтирања улица у насељу Рушањ које је дуги низ година било запостављено, општина је у оквиру 
Месне заједнице уредила и реконструисала салу за физичко како би ученици школе „Аца Милосављевић” коначно 
могли да похађају наставу физичког васпитања у адекватним условима. Постављена је и нова ограда око школе и 
парка испред Месне заједнице који је уредила Општина. 

РУШАЊ

На иницијативу грађана и  општине Чукарица екипе ЈКП „Београд 
пут”-а асфалтирале су одвојак улице Петра Мећаве на Бановом 
брду. Наиме, улицом која се налази у непосредној близини Трина-

есте београдске гимназије после  обилнијих падавина, због блата, није 
се могло проћи, а свакодневно је користе и ученици и грађани овог 
дела Бановог брда.

Радове је обишла члан Већа Татјана Видојевић која је у разговору 
са     грађанима     истакла да је општина Чукарица покренула решење 
проблема који траје  више од 20 година. 

АСФАЛТИРАН ОДВОЈАК 
УЛИЦЕ ПЕТРА МЕЋАВЕ 

Средином августа, након добре сарадње 
општине и грађана, обновљена је још 
једна значајна саобраћајница на Бано-

вом брду. Радови на уређењу улице Николаја 
Гогоља, на потезу од Дома здравља до ули-
це Шумадијски трг, почели су само неколико 
дана после обраћања грађана општини да 
се уреди улица која је већ дуже време била 
у лошем стању. Општина Чукарица је захтев 
грађана упутила надлежним предузећима, 
те су екипе ЈКП „Београд пут”-а припремне 
радове, а потом и асфалтирање, завршиле у 
веома кратком року. 

УЛИЦА НИКОЛАЈА ГОГОЉА
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Градоначелник Београда Синиша Мали у два наврата је посетио 
општину Чукарица. Дружећи се и разговарајући са грађанима, желео 
је да саслуша њихове свакодневне проблеме везане за асфалтирање 
путева, канализациону и водоводну мрежу, осветљење, уређење 
депонија, као и проблеме са којима се сусрећу као станари зграда.

Поводом Светског дана комшија, Градоначелник је заједно са 
председником општине Чукарица Срђаном Коларићем, члановима 
Већа, помоћником градоначелника Иреном Вујовић, секретарком за 
комуналне и стамбене послове Нином Јандрић и директором „Бео-
ком сервиса” Дарком Главашем, на кафи, кроз директан разговор са 
грађанима Чукарице, покушао да им помогне да реше проблеме које 
имају као скупштине зграда, али и да им укаже на који начин могу да се 
организују у овај систем.

Своје комшије је прво поздравио Срђан Коларић који је истакао 
значај сарадње Локалне самоуправе, Града и председника скупштина 
станара. Градоначелник је нагласио да су скупштине зграда врло 
значајне институције, које се често занемарују. Станари на тај начин 
могу да реализују своја права и да ефикасније комуницирају са 
градским установама.

У јулу месецу Градоначелник Београда је, заједно са помоћницима 
Иреном Вујовић и Борком Милосављевићем, обишао неколико лока-
ција у Сремчици, Железнику и Бановом брду, где су   разговарали са 
грађанима о комуналним и другим проблемима са којима се они сва-
кодневно сусрећу. Обиласку су присуствовали чланови Већа Татјана 
Видојевић, Бранислав Ћелић и Жељко Рабљеновић, као и директори 
скоро свих јавних градских предузећа и представници Градске управе.

Градоначелник је истакао да ова градска власт жели да чује проб-
леме грађана и да их системски решава, а да је то једино могуће ако 
се изађе међу људе. Такође је позвао грађане да преко својих општина 
изнесу проблеме што ће омогућити Граду да адекватно реагује, а као 
пример добре сарадње грађана, општине Чукарице, Града Београда и 
јавних предузећа навео је асфалтирање деонице која ће спојити Срем-
чицу са Ибарском магистралом.

Мали је, обилазећи пијаце у општини Чукарица, нагласио да Град 
Београд планира реконструкцију скоро свих пијаца у престоници, а 
једна од првих која ће бити потпуно реконструисана јесте пијаца на 
Бановом брду. Он је указао да су пијаце места која посећује огроман 
број грађана, због чега је потребно обезбедити лепше и функционал-
није окружење, како за оне који продају, тако и за оне који купују. 
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Општина Чукарица је у сталној комуникацији са својим грађанима, како би што потпуније задо-
вољила њихове потребе и подржала њихове иницијативе. На основу предлога и захтева својих 
житеља, кроз тзв. „Мале радове” које спроводи општина, Чукаричани су добили нове парко-
ве, пијаце, паркинге, степеништа, рампе за особе са инвалидитетом, прилазне стазе и платое 
испред зграда.

Општина Чукарица је највише пажње посветила најмлађим 
суграђанима, како би им створила безбедан простор за игру 
кроз обнављање постојећих и изградњу нових дечијих игра-
лишта. 

Удруженим снагама становници места Пећани код Умке 
и општина Чукарица урeдили су парк у овом насељу. Грађа-
ни су офарбали кош и гол, који су већ постојали на терену, а 
општина је поставила нову ограду и мобилијар за игралиште.

У улици Милоја Закића у насељу Филмски град поставље-
не су клацкалица, љуљашка и вретшка. 

На велико задовољство малишана из Железника парк код 
окретнице аутобуса 55 је завршен. Након постављања тартан 
подлоге, парк је ограђен, постављен је мобилијар за игра-
лиште, као и клупе за одмор. Становници овог дела Желез-
ника имају потпуно уређену површину, која сада представља 
место где ће најмлађи суграђани моћи да се играју, а старији 
да се одморе и релаксирају. 

Некада неуређена и без садржаја за децу зелена површи-
на у улици Поручника Спасића и Машере добила је сасвим 
нови изглед. На целој површини игралишта постављена је 
гумена подлога да се малишани не би повређивали, а добили 
су и нове вртешке, љуљашке, њихалице и клацкалице. Такође, 
и старији суграђани ће моћи да уживају у овом простору са 
новим клупама са наслоном, уређеним пешачким стазама и 
травњаком око игралишта.

ПАРКОВИ

Милоја Закића у насељу 
Филмски град

Железник

Поручника Спасића и Машере, пре и после уређења

У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
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Општина Чукарица се труди да пружи подршку и олакша живот осетљивим 
групама грађана, стога је на више локација поставила рампе за особе са инва-
лидитетом. Ово је само један у низу корака који се спроводе у циљу подизања 
квалитета живота и потпуне укључености особа са инвалидитетом у свако-
дневни живот. Рампе са рукохватима су постављене у улици Ђорђа Стојко-
вића, Даринке Радовић, Титовој, Београдској улици, улици 8. марта, Младена 
Митрића, Београдског батаљона, као и у Водоводској улици. 

Станари улице Саре Бернар у 
насељу Горица су након асфал-

тирања ове улице добили и нова паркинг места, која су 
уређена рециклажним асфалтом. 

На простору од нешто више од 200 м2 у улици Драгојла 
Дудића у Железнику уређена су нова паркинг места и тиме 
је решен проблем паркирања возила који су имали станов-
ници овог дела насеља.

Изградњом паркинг простора у улици Николаја Гогоља, 
са 25 нових паркинг места, у великој мери биће олакшан 
проблем паркирања на Бановом брду. На нешто више од 
500 м2 уређен је паркинг простор у једној од најпрометнијих 
саобраћајница, а у непосредној близини Дома здравља и 
школе. 

ПАРКИНЗИ

Паркинг са рециклажним асфалтом 
у улици Саре Бернар

Паркинг у Николаја Гогоља

РАМПЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Београдског 
батаљона

8. марта
Младена 
МитрићаВодоводска
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Завршена је прва фаза реконструкције привремене пијаце на углу улица Илије Ђуричића и Трговачке у Жаркову. По-
словни простор општине Чукарица је приступио реновирању пијаце на иницијативу општине и грађана Жаркова. На-
кон реконструкције пијаца има 61 типску тезгу, а поред обнављања тезги, реконструкцијом је обухваћено и асфалти-
рање постојећег и новог платоа, постављање ограде, те покривање кровном конструкцијом једног дела пијаце. У дру-
гој фази радова биће наткривен и остатак тезги, а простор ће ускоро бити оплемењен и уређењем зелених површина 
у оквиру саме пијаце. 

Општина је решила дугого-
дишњи проблем становника 
Радничке улице. Да би стигли до 
Бановог брда краћим путем, велики број становника Чукаричке падине 
свакодневно користи степениште до улице Богољуба Чукића, које је било 
у катастрофалном стању. Претећи готово да се уруши, степениште је за-
хтевало комплетну реконструкцију коју је општина Чукарица и спровела, а 
такође је и осветљено, те је сада у потпуности безбедно и уређено.

Завршена је изградња и новог степеништа које повезује улице Добри-
новићеву и Зрмањску. На том локалитету је постојало старо и дотрајало 
степениште, па је општина, на иницијативу грађана, уврстила овај пројекат 
у „мале радове” и подарила му нов изглед, а што је још битније , повећана 
је сигурност грађана који овде пролазе. 

Прилази зградама су знатно олакшани уређењем стаза и платоа испред зграда. При-
лазне стазе су урађене у улицама Петра Лековића, Мајданској, Тургењевљевој, Томаса 
Едисона, као и стаза која повезује Ђорђа Стојковића и Авалску улицу у Железнику. 

Нове платое испред зграда су добили станари у улици Стјепана Супанца бр. 44, Ни-
колаја Гогоља бр. 96 и Тоше Јовановића бр. 10. 

У улици Петра Мартиновића је постављен рукохват у дужини од 20 м. 

ПИЈАЦА

СТЕПЕНИШТА

ПЛАТОИ И ПРИЛАЗНЕ СТАЗЕ
Рукохват у улици Петра 
Мартиновића

Привремена пијаца у Жаркову, 
пре и после реконструкције

Николаја Гогоља Тоше Јовановића Стјепана Супанца

Степениште Добриновићева–Зрмањска



15

Добра комуникација са грађанима и сарадња са јавним предузећима омогућила је да се проблеми реше на нај-
бољи могући начин у интересу грађана.

У сарадњи са  ЈКП „Јавно осветљење”,  општина Чукарица поставила је нову расвету на више локација на Чука-
рици.

 Осветљен је  парк у централном делу Сремчице, те ће сада најмлађи становници овог насеља имати безбедан 
простор за игру . Расвета је постављена и  око простора код Месне заједнице – три бандере са шест светиљки.  У 
овом делу насеља налази се Месна заједница, Пошта, пијаца, али и Културно уметничко друштво, где долази ве-
лики број младих.

И спортски терен у Великој Моштаници  је осветљен постављањем четири нова рефлектора. Фудбалски терен 
и терен за кошарку сада су безбедно место за окупљање, те становници Велике Моштанице могу да уживају у 
спортским активностима. Такође, у овом насељу су постављене нове светиљке у улицама Милована Миленковића 
прилаз 3, Стевана Стевановића и Првог маја 12 део.

 У Великој Моштаници постављена је и расвета дуж улице Добривоја Јовановића. 
„ Постављањем расвете на потезу од месног гробља дo насеља  решен је дугогодишњи проблем становника 

Велике Моштанице,  јер је ово била једна од најугроженијих улица  у околини”, истакао је приликом обиласка овог 
дела Велике Моштанице председник општине Чукарица Срђан Коларић. „ Расвета ће омогућити безбедније функ-
ционисање саобраћаја, као и лакше кретање грађана до самог насеља”, рекао је председник општине Чукарица.

Нова расвета је и у улици Ратка Ресановића, Владимира Букелића, Буљубаше Ранка Урошевића и Љубе Ранко-
вића, као и у Космајској код школе „Уједињене нације”, Сочанској и Изворац.

На иницијативу одборника Српс-
ке напредне странке, а у сарадњи 
са скупштинама станара и грађа-
нима, општина Чукарица и „Бео-
ком сервис” су отпочели акцију 
замене дотрајалих поштанских 
сандучића. Овом приликом нове 
сандучиће су добили станари Пожешке улице. Ово је само прва фаза радова, а у наставку је планирано кречење и глето-
вање зидова, замена улазних врата и постављање расвете на местима где је то неопходно. У следећим фазама ће бити 
покривени и остали делови општине Чукарица. Руководство општине Чукарица је у сталној комуникацији са својим грађа-
нима и труди се да, у складу са својим могућностима, подржи њихове иницијативе и одговори им на адекватан начин.

СРЕЂЕНИ УЛАЗИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Сандучићи у Пожешкој пре и после

САЛА ЗА ФИЗИЧКО
Општина Чукарица у потпуности је уредила и реконструисала салу која се налази у 
оквиру Месне заједнице Рушањ. Простор је опремљен свим потребним спортским 
реквизитима, тако да ће ученици ОШ „Аца Милосављевић” моћи да похађају наста-
ву физичког у адекватним условима. Сала је прилагођена за различите спортове: 
кошарку, фудбал, одбојку и стони тенис. У Рушњу је претходно уређен простор за 
игру најмлађих испред Месне заједнице. 

Паркови и игралишта осветљени и безбедни
НОВА РАСВЕТА У ЧУКАРИЧКИМ НАСЕЉИМА
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На иницијативу грађана Умке и општине Чукарица у  трајно 
решење дугогодишњег  проблема клизишта на Умци, поред 
општине Чукарица, укључили су се Министарство за ван-
редне ситуације и Град Београд. Општина је тим поводом са 
Министарством и Градом Београдом потписала Протокол о 
сарадњи у циљу хитног расељавања 53 породице из неуслов-
них објеката на клизишту Дубоко.

Како је и предвиђено Протоколом, општина Чукарица 
обезбедила је локацију у Остружници за градњу станова за 
расељене, а Град и Министарство ће обезбедити потребну до-
кументацију и средства за њихову изградњу.

Општина је, поштујући Правилник о расељавању, од 147 
неусловних објеката као приоритет рангирала 53 објекта за 
хитно расељавање. Средства за израду пројектно-техничке 
документације за изградњу будућег насеља донирао је Енерго 
пројект, а завршено је и идејно решење пројекта, док су у току 
и радови на парцелацији и убрзаном добијању грађевинске 
дозволе. 

На иницијативу општине саниран је читав низ тротоара и 
ивичњака у насељима Рушањ, Сремчица, Велика Моштани-
ца, Умка, Остружница , али и у ужем центру Бановог брда. 
Такође, поправљен је низ аутобуских стајалишта и надстреш-
ница на стајалиштима. Поштујући предлог грађана, општина 
Чукарица је током октобра, у сарадњи са Секретаријатом за 
саобраћај, започела уређење новог аутобуског стајалишта у 
Рушњу преко којег би биле усмерене међуградске аутобуске 
линије за Барајево, Степојевац, Лазаревац као и линија 534 
која саобраћа на релацији Церак-Рипањ. Уређењем новог 
стајалишта олакшаће се превоз грађана Рушња, посебно оних 
који су запослени у Лазаревцу, као и ученика који путују у Барајево у школу.  Општина је упутила  иницијативу Секретаријату 
за саобраћај  за реорганизацију линије 512 и 521 за Железник и Сремчицу, а поднет је и захтев да у оним деловима где нема 
услова за саобраћање редовних аутобуских линија буду уведене мини бус линије (Беле Воде, Рупчине, Велика Моштаница). 

Успостављањем линије 85 од окретнице на Бановом брду 
до насеља Борча 3 преко Пупиновог моста повезана је Чу-
карица са Палилулом. Увођење ове линије одличан је при-
мер добре сарадње грађана са општином и Градом, јер је 
линија продужена на захтев грађана Чукарице, Земуна и 
Палилуле, а општине и Град су подржале ову иницијативу.

Нова линија се показала изузетно квалитетном и бит-
ном за грађане, а свакодневно на овој линији саобраћа 
десет возила ГСП-а. 

ПОЧЕЛО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
КЛИЗИШТА НА УМЦИ

САНИРАНИ ТРОТОАРИ И ИВИЧЊАЦИ
НОВА АУТОБУСКА СТАЈAЛИШТА

На састанку који је  поводом  решавања проблема клизишта 
на Умци одржан у општини Чукарица присуствовали су, по-
ред председника општине Чукарица Срђана Коларића и 
министар Велимир Илић, заменик градоначелника Андреја 
Младеновић, као и представници Радне групе за клизишта на 
територији Града. Договорено је да ће се проблем клизишта 
решавати у две фазе, али да је   је приоритет  расељавање 53 
најугроженије породице  са локалитета Умка-Дубоко чији су 
објекти неусловни за становање. 

ПРОДУЖЕНОМ ЛИНИЈОМ 85 ПРЕКО ПУПИНОВОГ МОСТА БРЖЕ ДО ПАЛИЛУЛЕ
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На териториији општине Чукарица готово да нема насеља и улице да се није 
интервенисало на канализационој и водоводној  мрежи и систему за прихват 
атмосферских вода. Само на канализационом систему извршено је  636 интер-
венција, а на водоводној мрежи више од 1000, и то од центра Бановог брда, 
па до свих приградских насеља Рушња, Умке, Остружнице, Рупчина, Сремчице. 
Реч је о озбиљним захватима и инвестицијама који су у највећој мери брзо и 
ефикасно решавани.

Општина Чукарица је посебну пажњу посветила наставку активности на Ос-
тружничком канализациониом сливу, као кључном, изузетно великом пројекту, 
важном за готово 100.000 становника југозападних делова општине Чукарица. 

Уређење водоводне мреже, у наредном периоду, планирано је у насељима Железник (Авалска, Петра Драпшина), Сремчици 
(Стефана Баранковића, Љубице Кујунџић, Јована Метеорите и Обреновачке улице).

На уређењу атмосферског слива односно прихвату сливних вода, у сарадњи са Београд водама, озбиљни захвати су 
рађени на Умци, Остружници, потезу Умка-Пећани, у улицама Бошка Живковића, Драгомира Станојловића и Железничкој 
на Умци.

Комплетном реконструкцијом Железничке улице биће решен и проблем са сливним водама, са којима су се грађани 
годинама суочавали.

„Ови радови нам много значе, јер коначно нећемо стрепети да ће се после обилнијих падавина вода сливати у дворишта”, 
каже један од становника Железничке улице. Радове су обишли председник општине Срђан Коларић и чланови Већа Татјана 
Видојевић и Жељко Рабљеновић и разговарали са грађанима овог дела Умке.

„Железничка улица на Умци, не само да је била проблематична као саобраћајница, јер је била калдрмисана коцком и 
на много места оштећена, него је била проблематична и у погледу прихвата атмосферских односно сливних вода из виших 
делова према тој улици која је на ниској коти”, рекао је Жељко Рабљеновић. Он је објаснио да је пре реконструкције самог 
коловоза у горњем делу улице урађен мини колектор и уређен слив за прихват атмосферских вода, а у доњем делу уређен 
је пропуст са одводом према ретензији. „Уз чињеницу да ће улица бити ограничена ивичњацима, проблем слива биће много 
боље решен”, рекао је Жељко Рабљеновић. 

Поред асфалтирања нових и реконструкције постојећих саобраћајница општина Чукарица је, у сарадњи са Секретаријатом 
за саобраћај, поставила и обновила  саобраћајну сигнализацију на многим локацијама. У циљу безбедности најмлађих, по-
себна пажња посвећена је саобраћајној сигнализацији око школа.

„Једна од најфреквентнијих саобраћајница, улица 10. октобра у Великој Моштаници, која се налази у близини ОШ „Бранко 
Радичевић” пример је доброг решења у погледу саобраћајне сигнализације”, рекао је члан Већа Жељко Рабљеновић, исти-
чући да је квалитетно обележавање важно да на време упозори возаче на присуство деце на саобраћајницама у зони школа. 
На захтев грађана, нови саобраћајни знаци постављени су дуж многих чукаричких саобраћајница, као што су улице: Стевана 
Филиповића, Београдска, Лоле Рибара, Водоводска, Кнеза Вишеслава, Авалска, а нова вертикална и хоризонтална сигнали-
зација постављена је на свим локацијама где су стручне службе утврдиле оправданост. Такође, у сарадњи са Железницама 
Србије, општина је водила бригу о  обележавању саобраћајница преко железничких путних прелаза, као што је прелаз у 
улици Стевана Филиповића у Железнику. 

РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ

НОВА СИГНАЛИЗАЦИЈА У МНОГИМ ДЕЛОВИМА ЧУКАРИЦЕ
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KОНТИНУИРАНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДЕПОНИЈЕ У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Општина Чукарица у сарадњи са ЈКП  „Градска чистоћа” на иницијативу грађанa,  спровела je акцију чишћења депоније 
у Радничкој 52 и 63. Том приликом уклоњено је више од 100 m3 нагомиланог отпада и кабастог смећа. Ово је само 
једна у низу акција чишћења депоније у овом делу Чукаричке падине и решавања проблема са којим се становници 
суочавају већ годинама. 

Већ на пролеће настављена је свеобухватна акција чишћења депоније у Радничкој у којој су биле ангажоване еки-
пе и механизацијa више комуналних предузећа. У акцији великог пролећног чишћења Београда учествовао је градо-
начелник Београда Синиша Мали, као и председник општине Чукарица Срђан Коларић, заједно са члановима Већа и 
волонтерима.

„Уз добру вољу и мало средстава из године у годину радићемо заједно да Град изгледа чистији и зеленији. Зах-
ваљујем се свима који су се одазвали  и показали жељу да нам у томе помогну", рекао је Градоначелник.

„Имамо велику помоћ Града и градских служби, али апелујем на грађане да нам се придруже и подрже акцију.  
Само заједно можемо да учинимо нашу Чукарицу лепшом, зеленијом и чистијом”, истакао је Коларић.

Акцију су, својим учешћем, подржали министар омладине и спорта Вања Удовичић, амбасадор НР Кине Ли Манц-
ханг, амбасадор Републике Турске Мехмед Кемал Бозај, градски секретар за спорт и омладину Славко Гак, председник 
Атлетског савеза Београда Веселин Јевросимовић, атлетичар Асмир Колашинац, фудбалери Црвене звезде и многи 
други из света културе.
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НОВИ КОНТЕЈНЕРИ
На иницијативу  одборника Српске напредне странке Чукарица у насеље 
Сремчица допремљено је 20 нових контејнера за смеће, а 20 контејнера је 
репарирано и враћено у употребу.

Захваљујући одличној  сарадњи ЈКП „Градска чистоћа‘‘ и општине Чукарица, 
нови контејнери су постављени у Београдској и Обреновачкој улици. Дотраја-
ли контејнери, који су стари преко 20 година, су репарирани, што подразумева 
оштећења на конструкцији, фарбање истих, као и замену точкова на контејне-
рима који су оштећени.

„Ми смо у сталном контакту са нашим суграђанима на територији целе општи-
не и циљ нам је равномеран развој свих делова и да свако насеље има услове 
који су примерени за грађане престонице. Било је недопустиво да у Сремчици, 
која представља највеће насеље на Чукарици, постоји недостатак контејнера, и 
зато смо се ми, препознајући ситуацију, ангажовали да тај проблем решимо, а да 
Сремчицу учинимо чистијом и лепшом,‘‘ истичу из општине Чукарица.

Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Чукарица покренула је иницијативу за уређење 
шуме на углу улица Шумске економије и Моштаничке. Овом акцијом је извршена и припрема за изградњу трим стазе. 
До сада запуштена шума, постала је права оаза за уживање, а у наредном периоду биће богатија и за спортске рекви-
зите. 

Велику подршку акцији са комплетном механизацијом и опремом дали су ЈКП „Водовод и канализација‘‘, ЈКП „Зе-
ленило Београд‘‘, ЈКП „Градска чистоћа‘‘, као и ЈП „Србија Шуме‘‘. Поред грађана Сремчице, прикључио се и велики број 
волонтера целе Чукарице.

„Одлучили смо да организујемо ову акцију да би пре свега нашој деци обезбедили простор за игру, али и да пока-
жемо да Чукарица није само Кошутњак и Ада, већ и Сремчица која такође може да понуди богат садржај за боравак у 
природи‘‘, истичу из општине Чукарица, додајући да се уз мало труда и пуно ентузијазма свих присутних активиста и 
волонтера, једна сјајна идеја коначно спроводи у дело. 

Циљ акције је да покажемо да за своју околину и место где живимо можемо урадити много, побољшати на неки 
начин живот грађана Сремчице, а све добровољним радом и на волонтерској основи, уз несебичну подршку Јавних 
комуналних предузећа.

УРЕЂЕЊЕ ШУМЕ У СРЕМЧИЦИ
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ЧУКАРИЧКА ПАДИНА

ОСТРУЖНИЦА

ЖЕЛЕЗНИК

УМКА

ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
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ОПШТИНА ЧУКАРИЦА УСВОЈИЛА СТАНДАРДЕ  
ЗА БОЉУ ЕФИКАСНОСТ РАДА

Трудећи се да буде што доступнија грађанима општина Чукарица стално 
унапређује комуникацију и уводи нове услуге. Испуњавањем услова за до-
бијање сертификата ИСО 9001:2008, општина је увела и почела да примењује 
систем управљања квалитетом. Стандард ИСО 9001 је систем који доводи до 
остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања ус-
луга нашим грађанима.На овај начин општина је обезбедила бољу ефикасност  
у раду запослених и самим тим и веће задовољство корисника услуга.  

Е-СЕРВИС „МОЈ ПРЕДМЕТ”

Увођењем електронског сервиса „Мој предмет”, који омогућава електронско праћење предмета преко сајта Општине, 
грађанима је омогућен увид у статус предмета на сајту општине. Ова услуга је у функцији више од годину дана и пока-
зала се веома корисном и ефикасном за грађане који преко свог рачунара, користећи приступну шифру, могу да прате 
ток решавања предмета. 

УСКОРО НОВА ЗВАНИЧНА 
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Стална комуникација са грађанима одвија се и пре-
ко  званичне  интернет и фејсбук странице. Трудећи 
се да грађане  редовно информише о свим актив-
ностима и услугама, као и да редовно унапређује 
овај вид комуникације са грађанима, општина Чука-
рица ће ускоро увести нову интернет презентацију 
Општине. 

На основу протокола о сарадњи између општина и РГЗО од 19. октобра катастар за Чукарицу налази се у згради 
општине. На једном месту, у самој згради општине, грађани  ће моћи да добију сву потребну документацију која се 
односи на укњижење непокретности са територије Чукарице. На овај начин, општина је желела да омогући грађани-
ма да на најбржи и најједноставнији начин дођу до потребне документације коју обезбеђује Републички геодетски 
завод.

На простору од 580 м2, створени су адекватни услови за рад свих потребних служби за катастар Чукарице, као и 
простор за архиву. Радови на уређењу простора су завршени, а катастар је почео са радом крајем октобра. 

КАТАСТАР ЗА ЧУКАРИЦУ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ
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Отварањем шалтера за предузетнике у општини Чукарица, у сарадњи 
са Привредном комором града, пружамо привредницима све потре-
бне информације и савете за покретање и развој пословања на јед-
ном месту. Отварању шалтера у  Услужном центру општине Чукарица  
присуствовали су председник општине Чукарица Срђан Коларић, по-
моћник градоначелника Борко Милосављевић, градска секретарка за 
привреду Тијана Маљковић и председник Привредне коморе Београ-
да Миливоје Милетић. 

„Отварање шалтера за предузетнике у општини Чукарица резултат 
је успешне сарадње са Привредном комором Београда и Градом Бео-
градом. Циљ нам је да отварањем шалтера за предузетнике свим при-
вредним субјектима  на нашој општини који желе да покрену посло-
вање помогнемо да на најједноставнији начин реализују своје идеје”, 
рекао је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

Помоћник градоначелника Београда Борко Милосављевић је ис-
такао да је један од основних циљева Града да поспеши развој малих 
и средњих предузећа, а отварање оваквог шалтера је први корак ка 
томе.

Градска секретарка за привреду Тијана Маљковић истакла је да је 
циљ  градског Секретаријата за привреду, као ресорног у овој обла-
сти, да  свака општина добије свој шалтер за предузетнике и подсети-
ла да је Секретаријат основао и Савет за запошљавање управо да би 
се помогло предузетницима у превазилажењу проблема.

Говорећи о подстицају Привредне коморе малим и средњим пре-
дузећима, председник Привредне коморе Београда Миливоје Миле-
тић је рекао да је отварање шалтера пионирски корак у овом сегмен-
ту, имајући у виду начин организовања малих и средњих предузећа 
који укључује партнерски однос пословних заједница, локалних само-
управа и државе. 

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

У току је комплетна реконструкција зграде Месне заједнице Михајловац у улици Краљице Катарине 74 а. Пре нешто 
више од шест месеци завршени су радови на санацији крова, а тренутно се изводе молерско-фарбарски радови, као и 
санација мокрих чворова и комплетна замена столарије.

У плану је и санација крова на згради Месне заједнице Жарково у улици Поручника Спасића и Машере.
Општина Чукарица започела је процедуре за адаптацију простора за отварање Услужног центра у оквиру Месне 

заједнице Железник (у улици Даринке Радовић).
Грађани Железника, Сремчице и околних насеља моћи ће на једном месту да овере документа, добију изводе, упуте 

пријаве грађевинској и комуналној инспекцији.
Општина, на овај начин излази у сусрет грађанима овог дела Чукарице који за потребна документа не морају  да 

долазе у зграду Општине већ их могу добити и у Услужном центру Месне заједнице Железник. 

УРЕЂЕЊЕ ЗГРАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
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ДОБРОДОШЛИЦА ЂАЦИМА ПРВАЦИМА

Ове године у 18 школа на Чукарици, у први разред пошло је 
1750 малишана. Успешан почетак школовања чукаричким ђаци-
ма првацима пожелели су председник општине Чукарица Срђан 
Коларић и чланови Већа и том приликом малишанима уручили 
поклон пакетиће са едукативнно-дидактичким сликовницама. 
„Желим вам леп почетак школовања, да будете здрави, срећни 
и успешни.Најважније је да се лепо дружите, да имате пуно до-
брих оцена и да слушате учитеље, да би сутра постали успешни 
у свом послу”, рекао је председник Срђан Коларић приликом по-
сете првацима основних школа „Доситеј Обрадовић” на Умци и 
„Карађорђе” у Остружници. 

РАДОВИ У ШКОЛАМА

У готово свим школама на Чукарици током летњег распуста ра-
дило се на уређењу  објеката. Водећи рачуна да малишани и нас-
тавници уче и раде у што бољим условима, општина Чукарица 
је посебну пажњу посветила уређењу школа у оквиру текућег 
одржавања.

У школи „Доситеј Обрадовић” урађени су молерско-фарбар-
ски и столарски радови. У појединим школама била је потре бна 
санација ограда и сређивање паркета. Радови су завршени у 
школама „Владимир Назор”, „Браћа Јерковић”, „Вук Караџић”, „Јо-
сиф Панчић”, „Љуба Ненадовић”. У школи „Бранко Радичевић” у 
Великој Моштаници  изграђена је ђачка кухиња и уређен плато 
на улазу у школу, а плато је асфалтиран и у школи  „Аца Милоса-
вљевић” у Рушњу. У Дому и школи „Свети Сава” на Умци извршена 
је замена електро инсталација у мушком интернату, док је у шко-
ли „Милоје Павловић” обављена санација постојећих тоалета. 

Водећи рачуна о безбедности најмлађих, општина се побри-
нула и за уградњу видео надзора у 10 основних школа, који ће 
бити повезан са Полицијском управом Чукарица. 

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ЧУКАРИЧКЕ ЂАКЕ

На крају школске године је за најбоље чукаричке ђаке одржан традиционални пријем у општини Чукарица. Ученици и 
спортисти генерације и носиоци Вукових диплома награђени су дипломама и књигама које су им уручили представни-
ци општине Чукарица. Традиционалном дружењу у сали општине присуствовало је 289 најбољих ученика из 22 школе, 
а гости су били и родитељи, наставници и директори школа.

Општина Чукарица наградила је и чукаричке ђаке који су освојили награде на републичким и међународним 
такмичењима, а подржала је и њихов одлазак  на такмичења. Општина је обезбедила средства за одржавање спорт-
ских такмичења на територији Чукарице, као и превоз ђака до школе на удаљености већој од 4 km и превоз деце из 
насеља Макиш на наставу. 
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ВИДЕО НАДЗОР У ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА НА ЧУКАРИЦИ

У оквиру својих надлежности везаних за текуће одр-
жавање основних школа, општина Чукарица је по-
ставила видео надзор у девет школа на територији 
Чукарице.Поред уградње видео система, општина је 
обезбедила и средства за постављање монитора који 
се налазе у Полицијској станици Чукарица. На тај на-
чин обезбеђено је 24-оро часовно праћење унутра-
шњости школских објеката и дворишта школа из по-
лицијске станице, што ће омогућити већу безбедност 
ученика.

 Видео надзор постављен је у следећим школама:
ОШ „Уједињене нације”, ОШ „Милош Црњански”, 

ОШ „Филип Кљајић-Фића”, ОШ „Доситеј Обрадовић”, ОШ „Карађорђе”, ОШ „Душко Радовић”, ОШ „Владимир Назор”, ОШ 
„Браћа Јерковић” и ШОСО „Свети Сава” .

У плану је да следеће године видео надзор буде постављен у преосталих 8 школских објеката на Чукарици,  а све у 
циљу повећања безбедности најмлађих. 

Увидом у безбедносну ситуацију у МЗ Ру-
шањ, а на основу петиције грађана, општи-
на Чукарица је у сарадњи са Полицијском 
станицом Чукарица покренула иницијати-
ву за отварање простора Полицијске ста-
нице Чукарица за ову Месну заједницу. Реч 
је о просторијама Месне заједнице Рушањ 
које је у ту сврху опремила Градска општи-
на Чукарица. На овај начин, уз редовне 
патроле полицајаца станице, повећаће се 
безбедност на територији ове Месне зајед-
нице, а грађани ће се осећати сигурније. 
Ово је још један доказ да општина Чука-
рица води бригу о безбедности грађана у 
свим деловима општине. 

ОТВОРЕНА ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА 
ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ РУШАЊ
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ОЛАКШАНА КОМУНИКАЦИЈА ЗА ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕНИМ СЛУХОМ 

Градска општина Чукарица покренула је  индукциони систем за амплификацију 
говора за особе са оштећеним слухом. Овај електрични уређај инсталиран је на 
једном од видно обележених  шалтера Услужног центра Општине и омогућа-
ва особама са слушним апаратом да јасно и без сметњи чују глас говорника и 
звукове око себе. Будући корисници не морају да брину око комуникације са 
шалтерским службеницима јер је начин коришћења веома једноставан и при-
мењује се управо у просторима са већим бројем људи. Шалтер на коме је апа-
рат инсталиран обележен је видним, међународно препознатљивим знаком, 
који кориснику слушног апарата даје информацију да је то место на посебан 
начин озвучено.

„Ово је још један доказ да је општина Чукарица сервис свих грађана. На овај начин стварамо равноправне услове 
живота свим грађанима Чукарице и помажемо им да самостално користе услуге Општинске управе”, рекла је Стана Лу-
кић члан Већа општине Чукарица. Она је додала да отклањањем баријера спречавамо дискриминацију појединих група 
грађана. 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
Градска општина Чукарица, као одговорна општина, води ра-
чуна о свим својим грађанима који живе на њеној територији, 
а посебно о националним мањинама, од којих су већина Роми. 
У оквиру Стратегије одрживог развоја општине Чукарица из-
рађен је Локални акциони план за унапређење положаја Рома, 
који је у марту 2015. године  на седници Скупштине једногласно, 
уз похвале опозиције, усвојен.

Једна од области којој се посвећује посебна пажња је обра-
зовање. Из тог разлога, одржано је неколико састанака са пред-
сатвницима школа где је договорена боља сарадња и контрола 
похађања наставе.

Због значаја раног образовања, у оквиру пројекјта „Вртићи 
без граница”, а у сарадњи са ПУ Чукарица и удружењем Рома, радили смо на  укључивању деце узраста од 3 до 5,5 
година у бесплатне радионице које су одвијале у вртићу „Горица”.

Такође, у претходном периоду, а уз парнерство свих друштвених чинилаца, Националном службом за запошља-
вање, Центром за социјални рад, Црвеним крстом и Школом за основно образовање одраслих „Ђуро Салај”, бавили 
смо се мотивацијом припадника ромске популације да уђу у процес основног образовања, а у складу са одредбом 
Министарства за рад, запошљавање и социјална и борачка питања. Уписано је око 60 полазника. 

На територији општине Чукарица постоје два пункта за поделу бесплатних оброка социјално угроженом становништву. 
То је пункт у МЗ „Старо Жарково” и пункт у МЗ „Железник”. Дневно се подели око 1.200 оброка. У циљу побољшања усло-
ва, општина Чукарица је извршила реновирање оба пункта. 

РЕНОВИРАНИ ПУНКТОВИ ЗА ПОДЕЛУ ОБРОКА 
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ОПШТИНА ЧУКАРИЦА ПОКРЕНУЛА ХИПОТЕРАПИЈУ ЗА 
МАЛИШАНЕ ИЗ ИНКЛУЗИВНИХ ГРУПА ПУ „ЧУКАРИЦА”

Градска општина Чукарица покренула је  пројекат хипотера-
пије за децу ПУ „Чукарица”   на  београдском Хиподрому. Ле-
чење  уз помоћ коњског покрета је изузетно значајно за осо-
бе са инвалидитетом, а општина Чукарица је препознавши 
потребу да помогне малишанима која похађају инклузивне 
групе Предшколске установе „Чукарица” прва покренула 
пројекат четворомесечне хипорехабилитације. У програм 
који је трајао до краја септембра било  је укључено триде-
сетпеторо малишана, а општина ће наставити да подржава 
овакве програме рехабилитације. 

„Наш циљ је био да деца у додиру са коњима осете благо-
дети ове терапије, пре свега самопоуздање, социјализацију, 
дружење са животињама кроз игру и боравак у природном 
окружењу. Желели смо   да помогнемо деци која имају исте 
потребе као њихови вршњаци, али који због неког свог 
ограничења у физичком или менталном смислу, не могу да 
похађају редовно образовање”, рекла је Стана Лукић посети-
вши малишане на хипотерапији. 

ПРОШИРЕН  ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју на Јулином брду, проширен је за још 66 метара квадратних. 
Одлуком Већа општине Чукарица Центру за  смештај  и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју уступљен 
је  простор за потребе корисника Дневног боравка. Дневни боравак на Јулином брду сада има укупно 220 метара 
квадратних, а општина Чукарица је поред проширења простора издвојила средства за санацију крова боравка, а све у 
циљу обезбеђивања адекватних услова за боравак преко 30 корисника са Чукарице. 

Општина подржава активности центра и кроз организовање манифестација на којима корисници излажу предмете 
које израђују у Дневном боравку. 

Продајна изложба радова деце и омладине са посебним потребама 
одржана  је током октобра месеца у холу општине Чукарица. Из-
ложбу су организовали Дневни  боравак за  децу и омладину оме-
тену у развоју на Јулином брду и општина Чукарица.    Сви који су 
током октобра долазили у општину имали су прилику да погледају 
и купе  украсне и употребне предмете које су током окупационо-
радне терапије радила деца, уз подршку својих васпитача и настав-
ника. Приход од продаје радова намењен је за  куповину материја-
ла неопходног за израду предмета.

„На овај начин желели смо да прикажемо креативност  корисни-
ка и да им уједно помогнемо у даљем раду. Општина се труди да им 
пружи подршку, па је поред проширења простора Центра и бољих 
услова за рад помогла и издвајањем средстава за радну терапију”, 
рекла је обишавши изложбу чланица Већа Стана Лукић.  

ИЗЛОЖБА РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА
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Скајп за пензионере

Бесплатна припрема мале матуре

Канцеларија за младе општине Чукарица организо-
вала је бесплатну припремну наставу за полагање 
мале матуре. За припремну наставу су одабрани 
најквалитетнији професори са вишегодишњим ис-
куством у раду са децом. Циљ часова јесте да се 
ученици Чукарице што боље припреме за пријем-
ни испит.

Покренута је обука старијих особа за коришћење 
рачунара, кроз коју су досад успешно прошла  64 
полазника. Обука за Скајп је прилагођена на-
шим најстаријим суграђанима, који су почетници 
у коришћењу рачунара и желе да науче основе 
коришћења интернета. Волонтери Канцеларије 
за младе су их упознали са коришћењем скајпа, 
слањем мејлова, претраживањем интернета, као и 
сналажењем на друштвеној мрежи facebook. Циљ 
организовања ове обуке је да пензионери у време 
технолошког напретка могу да прате све могућ-
ности које им нове технологије пружају и да науче 
нове видове комуникације. На овај начин ће моћи 
бесплатно да комуницирају преко интернета са 
децом, унуцима и пријатељима из иностранства, 
имаће већу доступност информација и друге видо-
ве забаве. Сви полазници су добили дипломе да су 
успешно завршили обуку, а будући да је велико ин-
тересовање старије популације за овакве курсеве, 
у октобру је кренула нова обука.

Координатор Канцела-
рије за младе Чукари-
ца Војкан Станковић је 
заједно са волонтери-
ма представио будуће 
активности Канцела-
рије за младе Чука-
рица. Презентован је 
програм стручне прак-
се у управи општине, обука за Скајп за пензионере 
и активности Волонтерског центра. Циљ ове мани-
фестације је подизање свести о значају младих, њи-
ховог грађанског ангажовања, као и оснаживања 
да дају свој допринос друштву. Поред активизма 
младих, промовисани су здрави стилови живота, 
родна равноправност, а ширене су и поруке о бор-
би против насиља.

У сарадњи са Националном службом за запошља-
вање, Канцеларија за младе Чукарица организо-
вала је радионицу „Активно тражење посла”. Циљ 
је да млади људи науче како да се што успешније 
представе потенцијалном послодавцу, да оставе 
добар утисак, постану озбиљна конкуренција оста-
лим кандидатима, искористе властите потенцијале 
и пронађу посао. Први део радионице посвећен је 
правилном и квалитетном писању радне биогра-
фије (CV) и пропратног писма. Затим су интерактив-
ним путем симулирани интервјуи са послодавцем, 
где су учесници кроз практичне савете оспособље-
ни да се на прави начин обрате послодавцу и ус-
поставе добру комуникацију, ојачају своје самопо-
уздање и повећају шансе за успех.

Радионица „Активно тражење посла”

Међународни дан младих
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У циљу унапређења постојећих и развоја нових услуга,  
општина Чукарица је основала волонтерски сервис који је 
почео са радом 1. октобра и омогућава да се на непосредан, 
доступан и квалитетан начин, кроз ангажовање волонтера, 
помогне суграђанима који имају проблем у свакодневном 
функционисању.

Свим грађанима Чукарице без породичног старања, 
старијим, немоћним лицима и лицима са инвалидитетом, 
једнородитељским породицама са болесном децом и де-
цом са сметњама у развоју наши волонтери пружају помоћ 
и подршку у оним активностима које не могу да превазиђу 
сами. 

Било да је у питању помоћ при набавци лекова, на-
мирница, спремању оброка, читању штампе и литературе, 
плаћању рачуна, помоћ при кретању или пак само дру-
жење и разговор, волонтери ангажовани у нашем сервису 
су увек спремни да издвоје део свог слободног времена и 
поклоне га суграђанима којима је то потребно.

Поред основних услуга, волонтери реализују програм 
психосоцијалне подршке родитељима болесне деце и деце 
са инвалидитетом, а биће организоване и радионице ради 
подизања родитељских компетенција, давања информа-
ција о услугама које пружају надлежне институције, као и 
развијање принципа помоћи и самопомоћи.

Мрежа волонтера се шири, тако да ниједан грађанин 
Чукарице неће бити запостављен, нарочито они  који гра-
витирају ка најудаљенијим деловима општине – из Оструж-
нице, Умке, Рушња, Велике Моштанице, Сремчице. Идеја је 
да се обухвати што више социјално искључених појединаца 
и породица, који су за систем социјалне заштите невидљи-
ви или систем нема капацитета да брине о њима. 

Четврти циклус 
стручне праксе 
у ГО Чукарица

У сталном контакту са младима са општине Чука-
рица, незапосленост је препозната као кључни 
проблем, те у сарадњи са Центром за развој идеја 
Канцеларија за младе организује стручну праксу. 
Ово je један од начина помоћи у циљу што бољег 
пласмана на тржишту рада. Трећа генерација прак-
тиканата је успешно завршила своју праксу у ор-
ганима општинске управе, а од октобра је кренуо 
четврти циклус обуке у општини Чукарица. Прак-
са је намењена искључиво студентима завршних 
година и свршеним студентима високошколских 
установа са пребивалиштем или боравиштем на 
територији општине Чукарица. Сектори у којима 
практиканти стичу радно искуство су следећи: еко-
номија, право, архитектура, грађевинарство и по-
литичке науке. Циљ ове праксе је стицање нових 
искустава, практична примена теоријских знања 
стечених на факултетима, као и оспособљављње 
за самосталан рад у струци. Управо из тих разлога, 
предност имају кандидати без претходног радног 
искуства. После успешног завршетка стручне прак-
се, сви практиканти ће од стране општине добити 
потврду. Такође, ово је сјајна прилика да се унапре-
ди професионална биографија и служи као рефе-
ренца и помоћ у даљем проналажењу посла.

Креативне радионице

Током јула месеца, учешћем 
у креативним радионицама, 
више од педесеторо деце и 
младих са Чукарице имали су 
прилику да се друже и науче нешто више о ли-
ковним техникама и о глуми. Изложба радова 
полазника креативних радионица сликарства, 
вајарства, глуме и декупаж технике одржана је 
у Културном центру Чукарица, а дипломе учес-
ницима уручио је координатор Канцеларије за 
младе општине Чукарица Војкан Станковић.

ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС 
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Координатор Волонтерског 
сервиса општине Чукарица

Марија Стојановић
Телефон: 011/3052-102

Е-mail: volonteri@cukarica.rs
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„ШТРИХ ФЕСТ” 
У КУЛТУРНОМ 
ЦЕНТРУ „ЧУКАРИЦА”

У намери да грађанима понуди 
нешто што још није виђено на по-
зоришној сцени, Културни центар 
„Чукарица” је 18–23.маја органи-
зовао Први позоришни фестивал 
на Чукарици под називом „Штрих 
фест”. Фестивал је на сцену ставио 
дела која су настала спајањем штрихова, односно делова 
текста који нису искоришћени у представама које су се не-
кад изводиле, или се још изводе. Фестивал је такмичарског 
карактера и планирано је да се одржава сваке године по-
четком новембра.

XIX МУЗИЧКИ 
СУСРЕТИ „ЈЕСЕН 
НА ЧУКАРИЦИ”

Манифестација Музич-
ки сусрети „Јесен на 
Чукарици”  је препознатљива по високом квалитету и 
жанровској разноврсности музичког програма. Пред-
стављањем реномираних, познатих и актуелних име-
на са наше музичке сцене и подстицањем музичара у 
успону, Музички сусрети су временом постали значај-
на градска манифестација. Реализацију овог музичког 
догађаја  активно подржавају Секретаријат за инфо-
рмисање Скупштине града и ГО Чукарица. 

„ЧУКАРИЦИ У ПОХОДЕ – 
СРЕМЧИЦИ НА ДАР”

Становници Сремчице су 24. јула са уживањем пратили 
културно-уметнички програм „Сремчици на дар” који су за 
њих припремили Културни центар „Чукарица” и ГО Чука-
рица. Програм је водио директор ове културне установе, 
глумац Миодраг Ракочевић, а учествовали су: Куд Срем-
чице „Милoмир Петровић”, део оркестра гитара Саше Кос-
тића, КУД  „Петрова гора” Београд, песникиња Душица Је-
фтић, гитариста Зоран Димитров и наша позната естрадна 
уметница Драгица Радосављевић Цакана. Овом догађају 
присуствовали су и представници ГО Чукарица, чланови 
Општинског већа: Татјана Видојевић, Жељко Ребљановић 
и Бранислав Ћелић. 

НОВИ ПРОГРАМИ ЗА НОВУ СЕЗОНУ 
У КЦ „ЧУКАРИЦА”

Поред већ постојећих, традиционалних  програма, 
Културни центар „Чукарица” покренуо је и неке нове, 
тако  да су од септембра поред програма цртања и 
сликања, глуме, класичног и џез балета, денса, ин-
форматике, јоге  и других, почеле са радом и: Тради-
ционалне занатске технике на текстилу, Бесплатна 
школа фолклора, Мала школа програмирања и 3Д 
анимација.

ВАЈАРСКА КОЛОНИЈА 
„ВАЈАРСКА РАДИОНИЦА – АДА”

Друга по реду вајарска колонија „Вајарска радиони-
ца – АДА” одржана је од 14. до 24. септембра на Ади 
Циганлији. Колонија је била отвореног  типа тако да 
су грађани  могли да посете уметнике и виде како они 
раде, како од једног обичног дебла настаје скулптура.

„ТКАЊЕ – СТАРИ СРПСКИ ЗАНАТ”

У Галерији`73 одржана је изложба 
под називом „Ткање – стари српски 
занат” која се реализује у оквиру 
овогодишње теме манифестације 
„Дани европске баштине”, под нази-
вом „Стари и традиционални занати 
– очување и одржање’’. 



31

ИЗЛОЖБА „СРЕМЧИЦА: 
ГРАД УНУТАР ГРАДА”

Као резултат сарадње између ГО Чукарица и Архи-
тектонског факултета у циљу спровођења заједничких 
идеја и пројеката одржана је изложба „Сремчица: Град 
унутар града” у Галерији ‘73. Намера ове изложбе је да 
се прикажу иновативни приступи у процесу анализе и 
креирања урбаних целина на подручју овог насеља, а 
на изради радова учествовало је преко 250 студената, 
15 наставника и 20 сарадника Архитектонског факулте-
та заједно са менторима и сарадницима. На свечаном 
отварању присуствовали су проф. мр Рајко Корица са 
предмета  Студио пројекат 3 - урбанизам и председник 
општине Чукарица Срђан Коларић. 

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА 
МИЛИВОЈА ОЛУЈИЋА

Овогодишња излагачка сезона у Галерији ‘73 започе-
та је ретроспективном изложбом уметничких радова 
академског сликара Миливоја Олујића. Припадао је 
групи уметника школованих у духу најбоље традиције 
париске школе. Тематски оквири његовог стваралаштва 
су широки и између осталог обухватају ведуте, мртве 
природе, актове, портрете, пејзаже и приказе архитек-
туре цркава.  

ИЗЛОЖБА „ФРАГМЕНТИ”

У „Галерији`73”, у периоду 
од  12. марта до 24. марта 
2015. године, београдској  
публици представљена 
је изложба слика руског 
уметника Романа Проња-
ева под називом „Фраг-
менти”. Роман Проњаев 
ствара апстрактне слике 
користећи различите ма-
теријале као што су плат-
на, папир, дрво, гипс, уље 
и акрилне боје. 

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА 
ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ - 
„НА ТРАГУ СВЕТЛОСТИ”

На традиционалној изло-
жби су презентована  нај-
новија фотографска оства-
рења најуспешнијих аутора 
Фото савеза Србије. Изаб-
ране су фотографије ауто-
ра које су током претходне 
године награђиване на из-
ложбама  највишег ранга у 
земљи и иностранству. Из-
ложбе „На трагу светлости” 
одржавају се од 2007. годи-
не, а овогодишња је девета 
по реду.

„ПОГЛЕДИ 
2015”

Традиционал-
но-колективна 
изло жба Гале-
рије`73 „Погледи 2015” и овог пролећа пружила нам 
је увид у стваралачке тенденције млађе генерације. У 
већем броју сликарска, али и вајарска дела приказана 
на овој изложби, говоре нам о конкретним индивиду-
алностима уметника. Потпуно предани теми, учесници 
овогодишњих „Погледа” изнели су своје погледе о исти-
ни и животу.

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ „ШТА ЧИТАМ, 
КАКО ПИШЕМ”

Књижевни програм „Шта 
читам, како пишем”,  у орга-
низацији Градске општине 
Чукарица и Галерије `73, у 
току ове године представио 
је следеће писце и песнике: Мирослава Тешића, Влади-
мира Пиштала, Угљешу Шајтинаца, Злату Коцић, Звонка 
Карановића, Мира Вуксановића.
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ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 
НЕМАЧКИМ И СРПСКИМ ВОЈНИЦИМА У КОШУТЊАКУ

Делегација немачких покрајинских посланика, војни аташе Амбасаде СР Немачке у Београду Klaus Ingo Gnoyke, на-
родни посланик др Владимир Орлић и председник општине Чукарица Срђан Коларић  посетили су спомен обележја 
на немачком војничком гробљу на Кошутњаку и заједнички положили венце и одали пошту погинулим српским и 
немачким војницима.

Споменик који је немачки генерал Мекензен после освајања Београда у јесен 1915. године подигао браниоцима 
Београда, српским војницима који су јуначки изгинули, је јединствен пример у војној историји да непријатељ подигне 
споменик ономе против кога се борио. Истовремено је настао и споменик посвећен немачким војницима. 

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК 
ХЕРОЈИМА ОДБРАНЕ БЕОГРАДА

Полагањем венаца на споменик  Херојима одбра-
не Београда 1915. године на Кошутњаку, на месту 
на којем су се водиле битке за одбрану престонице 
Краљевине Србије, обележено је 100 година од хе-
ројске  одбране Београда. Венце су положили пред-
седник општине Чукарица Срђан Коларић, председ-
ник Скупштине Милан Стојић и члан Већа Милутин 
Шошкић.

Поводом обележавања стогодишњице од Првог 
Светског рата и сећања на храбре браниоце Београ-
да октобра 1915, одржан је и комеморативни скуп  у 
организацији Јеврејске општине у Београду и Кул-
турног центра „Чукарица”, коме су присуствовали Уд-
ружење потомака солунских ратника „Др Арчибалд 
Рајс”, ученици XIII београдске гимназије, као и учени-
ци ОШ „Бановић Страхиња”. 
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УРБАНИ ФЕСТИВАЛ „МАТИЈА БАН – ЛЕТЊИ ДАН” 

Градска општина Чукарица уз несебичну помоћ џез сцене – Установе културе Пароброд – Das Boot, организовала је у 
јулу први једнодневни урбани фестивал „Матија Бан – летњи дан” у парку у Пожешкој улици.

По угледу на европске квартовске и парковске манифестације, одржан је дводелни музички и филмски програм. 
Фестивалу су присуствовали помоћник председника Владета Јовановић и чланица Већа Виолета Јевђић, а у програму 
је уживао велики број Чукаричана. 

ОДРЖАН ПЕТИ ФЕДИС

Доделом награда Златна антена завршен је пети међународни Фес-
тивал домаћих играних серија (ФЕДИС). Награда за најбољу серију 
додељена је остварењу „Бранио сам Младу Босну”, најгледанија је 
„Јагодићи, опроштајни валцер”, док је најпопуларнија серија региона  
„Луд, збуњен, нормалан”. 

Фестивал је претходне вечери у сали биоскопа Шумадија отворио 
прошлогодишњи победник, редитељ Дејан Зечевић, добитник на-
граде Златна антена за режију остварења „Војна академија”.

Присутне је том приликом поздравио Срђан Коларић председник 
Градске општине Чукарица која је и покровитељ фестивала. Поже-
левши добродошлицу ствараоцима и љубитељима домаћих играних 
серија председник је  изразио задовољство што је Федис и ове годи-
не на Чукарици и што имамо прилику да будемо домаћини нашим 
познатим глумцима, редитељима, сценаристима и свим уметницима 
који су стварали серије које волимо. 

Велику пажњу изазвао је долазак глумца Муамера Касумовића, 
популарног Дамира Фазлиновића из серије „Луд, збуњен, нормалан”. 

Оснивач фестивала Ненад Миленковић захвалио се свим до-
маћим учесницима и гостима из Босне и Херцеговине и Хрватске. 

У парку на Бановом брду постављена 
је мултикултурална летња позорница, 
на којој ће се одржавати концерти, по-
зоришне представе и друге културне 
манифестације.Летња сцена на отво-
реном има за циљ да окупи Чукарича-
не и Београђане у доброј атмосфери, 
у зеленом окружењу и уз разноврстан 
културно-уметнички програм. 

 ПОСТАВЉЕНА ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА У ПАРКУ У ПОЖЕШКОЈ УЛИЦИ
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БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

Градска општина Чукари-
ца и Канцеларија за младе 
Чукарица организовали су 
акцију „За безбедност деце у 
саобраћају – Сви заједно” у 
свечаној сали ОШ „Јосиф Пан-
чић”. Акција се спроводи у 
оквиру едукативне кампање 
„Пажљивко”, у сарадњи са 
Агенцијом за безбедност саобраћаја и Министарством грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре.

Преко сто првака из основних школа „Јосиф Панчић” и „Филип 
Кљајић Фића” је слушало интерактивно предавање Иване Стевић 
испред Саобраћајне полиције. Малишани су упознати са основним 
појмовима о саобраћају, безбедним понашањем, а такође су имали 
симулацију правилног прелажења улице на пешачком прелазу.

Волонтери Канцеларије за младе су свим малишанима поделили 
по један примерак књиге „Пажљивкова правила у саобраћају”, у којој 
је сликовито описана важност правилног понашања у саобраћају у 
ситуацијама у којима се деца свакодневно могу наћи. На крају преда-
вања су кроз квиз знања проверили шта су прваци научили, а они су 
своје знање демонстрирали и цртежима са саобраћајним знацима, се-
мафорима и осталим појмовима из саобраћаја које су усвојили.

Акцији су присуствовали градски секретар за саобраћај Душан Ра-
фаиловић, чланови Већа општине Чукарица Жељко Рабљеновић и Та-
тјана Видојевић, координатор Канцеларије за младе Војкан Станковић 
и директор „Дирекције за путеве” Славиша Живковић.

Деца су најрањивији учесници у саобраћају, стога је ова кампања 
усмерена првенствено на њих, али и на њихове родитеље, наставни-
ке и возаче, како би им својим доследним и безбедним понашањем у 
саобраћају дали лични пример и упознали их са основним правилима 
саобраћаја.  

БЕЗБЕДНО БИЦИКЛОМ ЦЕЛОМ ЧУКАРИЦОМ –
БИЦИКЛИЈАДА УЛИЦАМА ЧУКАРИЦЕ

„Безбедно бициклом целом Чукарицом” назив је континуиране акције 
коју су  почетком лета организовали   Градска општина Чукарица и удру-
жење ” Bike tour”, уз подршку Секретаријата  за саобраћај и Саобраћајне 
полиције, а у циљу повећања безбедности, посебно најмлађих учесника 
у саобраћају. Једна од манифестација је и Бициклијада улицама Чукарице 
која је одржана  почетком лета на Кошутњаку. Ученици основних школа 
учествовали су у првом делу манифестације, а пре почетка трке добили 
су бициклистистичке кациге и светлоодбојне прслуке које је обезбедила 
општина Чукарица. Најбољим такмичарима дипломе и медаље уручио је 
председник општине Чукарица Срђан Коларић.

Старт Бициклијаде био је код базена у Кошутњаку, а учесници су во-
зили улицом Благоја Паровића, Кнеза Вишеслава, Пионирском, и потом 
Жарковачком, Зимоњићевом, Кнеза Вишеслава, улицом Благоја Паровића 
до базена.

У Бициклијади су учествовали и председник општине Чукарица Срђан 
Коларић, члан Већа Ђорђе Голубовић и координатор Канцеларије за мла-
де Војкан Станковић.  

Акција „Безбедно бициклом кроз целу Чукарицу” настављена је  и на 
Ади Циганлији, где су најмлађим моторциклистима подељене кациге и 
светлоодбојни прслуци. „Циљ ових активности је подизање свести о неоп-
ходности безбедног понашања младих људи који својим примером треба 
да утичу на све учеснике у саобраћају”, рекао је председник општине Чу-
карица Срђан Коларић. 



35

КАРНЕВАЛ БРОДОВАКККАААРРРНННЕЕЕВВВАААЛЛЛ БББРРРОООДДДОДОООДОДОДОООДО ОООДОДДДОДОДОДДДОД ВВВААА
БЕОГРАДСКИ 
БББЕЕЕОООГГГРРРАААРАРРРАРАРАРРРАР ДДДСССКККИИИ

„Београдски карневал бродова”, 11. по реду, одржан је 
крајем августа на Савском пристаништу, под слоганом 
„Забава је на води”. По први пут су биле укључене и град-
ске општине које имају своје марине, а међу њима и Чу-
карица. Манифестацију је свечано отворио градоначел-
ник Београда Синиша Мали. У дефилеу чамаца општину 
Чукарица представљали су Српски Драгон боут савез, 
Веслачки клубови „Црвена звезда”, „Партизан” и „Графи-
чар”, Наутички клуб „Београд”, Једриличарски клуб „Ада” 
и педалине са Аде Циганлије. Веслачима Драгон боат са-
веза придружили су се и чланови Удружења параплегије 
и квадриплегије „Ада Чукарица”. Окићену поворку бродо-
ва  општине Чукарица предводила је јахта „Амон” на којој 
се налазила делегација општине. Председник општине 
Чукарица Срђан Коларић присуствовао је „Београдском 
карневалу бродова” истакавши велико задовољство што 
је наша општина учешћем у манифестацији приказала 
свој наутички и туристички потенцијал.



СПОРТ на ЧУКАРИЦИ
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МЕЂУНАРОДНИ 
ОМЕГА КУП У 
ТЕКВОНДОУ

Међународни Омега куп 
у теквондоу, 11. по реду, 
одржан је у спортској 
дворани ФМП у Железни-
ку, под покровитељством 
Градске општине Чу-
карица. На Омега купу 
учествовало је 535 такми-
чара из 49 клубова, а по-
ред такмичара из Србије учестовали су и такмичари из 
Швајцарске, Словачке, Словеније, Кеније, Хрватске, Руму-
није, Бугарске, Републике Српске, Македоније, БиХ и Црне 
Горе. Куп су званично отврили председник Градске општи-
не Чукарица Срђан Коларић и амбасадор Републике Кореје 
Ли Де Хун, којима су уручене плакете у знак поштовања и 
захвалности од стране председника Теквондо клуба „Оме-
га”. Исти клуб одржао је у јулу месецу бесплатан камп те-
квондоа за децу узраста 5-8 година.

ЂУРЂЕВДАНСКА РЕГАТА

Традиционална Ђурђевданска регата у организацији Нау-
тичког савеза Београда одржана је 10. маја на Ади Циган-
лији. Регату је свечано отворила Татјана Видојевић, члан 
Већа општине Чукарица. Овогодишња кајак-кану регата је 
уједно и почетак првенства Београда за све категорије, у 
складу са правилима кајакашког савеза Београда и Србије.

СПОРТСКИ ДАН У УСТАНОВИ ЗА 
ДЕЦУ И МЛАДЕ „СРЕМЧИЦА” 

На спортским теренима Установе за децу и младе 
„Сремчица” одржан је шести по реду спортски дан 
„Спорт за све”. Ова манифестација је окупила корисни-
ке девет сродних резиденцијалних установа из целе 
Србије, који су се такмичили у кошарци и фудбалу, као 
и многобројне пријатеље ове установе. Присутнима 
су се обратили и упутили речи подршке прославље-
ни спортисти Вања Грбић, Александар Шапић, Наташа 
Вукоје, Един Шкорић, као и члан Општинског већа 
Жељко Рабљеновић, помоћник председника ГО Чука-
рица за област омладине и спорта Бранко Станковић 
и друге организације и удружења. 

КРОС „УМКА 2015”

Под генералним покровитељством ГО Чукарица, а у 
организацији Спортског друштва Умка, реализован 
је крос „Умка 2015” који се традиционално одржава 
у септембру. Овогодишњи крос отворила је Снежана 
Спасојевић, заменица председника ГО Чукарица. У за-
висности од узраста, такмичари су трчали на   200 м, 
400 m, 800 m и 1500 m. У оквиру кроса одржана је и 
Бамбијада за најмлађе учеснике. Поред њих, на кро-
су су се такмичили и ветерани у трци на 800 метара. 
Након завршетка кроса, организовано је такмичење у 
скоку у даљ. За учеснике кроса су обезбеђене награде 
и дипломе.

ЧУКАРИЧКИ ИЗВИЂАЧИ 
У КАМПУ У ЦРНОЈ БАРИ

Савез извиђача општине Чукарица 
са својим одредима „Михајловац” и 
„Бреза” организовао је извиђачки 
табор „Осети авантуру Србија 2015” 
у месту Црна Бара код Богатића. У кампу на реци Дрини 
боравило је преко педесет учесника, а ове године, поред  
домаћина, у госте су стигли и извиђачи из Велике Хоче и 
Звечана са Косова и Метохије, Ивањице, као и из Велике 
Британије. Камп је ове године обишла Стана Лукић, члан 
општинског Већа, са својим сарадницима. 
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ОДРЖАН ПРВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 
DRAGON BOAT ФЕСТИВАЛ У БЕОГРАДУ

Први интернационални Dragon Boat фестивал у Београ-
ду je одржан 26. септембра на језеру Ада Циганлија. На 
фестивалу је било преко двеста учесника, од којих је више 
од половине из иностранства – из Румуније, Кине и са Кип-
ра. Сви учесници на регати су се такмичили у веслању у дисциплинама на 200 m и 500 m у микс екипама. Поред тога, 
одржано је такмичење и женских тимова, где је тим из Србије освојио сребрну медаљу, док су Кипранке понеле златно 
одличје, а бронзу тим из Кине. Присутнима су пожелели добродошлицу председник Европске Dragon Boat федерације 
(ЕDBF) Mike MacKeddie-Haslam и председник Српског Dragon Boat савеза Зоран Вукобратовић, док је манифестацију 
свечано отворио председник општине Чукарица Срђан Коларић, који је изразио наду да ће овај фестивал постати тра-
диционална спортска манифестација на нашој општини.

ТРЕЋЕ ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ЧУКАРИЦЕ У ШАХУ

Треће појединачно и екипно отворено 
првенство Чу карице у проблемском 
шаху за младе одржано је крајем ок-
тобра у ОШ „Ђорђе Крстић“, у органи-
зацији шаховског клуба „Краљ“, а под 
покровитељством ГО Чукарица. 

Такмичило се преко 80 талентова-
них девојчица и дечака у групама до 6, 
8, 10, 12, 14 и 18 година. Велико инте-
ресовање владало је у свим групама, 
поготово у најмлађим. 

Свечаном отварању присуствовао 
је Ђорђе Голубовић, члан већа ГО 
Чукарица који је званично и отворио 
такмичење.

Сви учесници награђени су шахов-
ским сувенирима и захвалницама као 
и часописима, а најбољи и диплома-
ма, медаљама и пехаром.

Освајачи медаља по групама су:
Дечаци до 6 година: Лука Живковић, 

Јован Грујић, Марко Вучековић

Девојчице до 6 година: Сара Дубље-
вић, Ања Петровић

Дечаци до 8 година: Стефан Глигић, 
Андреј Ћирић, Богдан Грубић

Девојчице до 8 година: Ирина Вуја-
товић, Ана Стојановић, Теодора Стоја-
новић

Дечаци до 10 година: Алекса Ненко-
вић, Лука Делија, Урош Ђанковић

Девојчице до 10 година: Тара Велич-
ковић, Теодора Јовичић, Тамара Нин-
ковић

Дечаци до 12 година: Вид Кујунџић, 
Марко Зоговић, Андреј Балабан

Девојчице до 12 година: Анисиа Са-
вић, Сара Анђелковић, Ана Савић

Дечаци до 14 година: Лазар Цветко-
вић, Игор Антонијевић, Филип Козо-
мара

Девојчице до 14 година: Сара Пау-
новић, Милана Каличанин, Кристина 
Тодоровић

Дечаци до 18 година: Михаило Са-
вић, Марко Савичић, Димитрије Кр-
стић

Екипни пласман:
1. Шаховски клуб „Краљ“
2. Шаховски клуб „Видиковац“
3. Школа шаха ШК „Краљ” – Нови Бе-

оград

ФК СОКЕР МР ШАМПИОН ПОЛИМАРК 
ДЕЧИЈЕ ЛИГЕ У ФУДБАЛУ

Малишани фудбалског клуба Сокер МР са Чукарице  
постали су шампиони Полимарк фер плеј лиге која је 
организована у склопу Полимарк дечјег сајма.

Сокерови дечаци предвођени  тренером Радованом Миливојевићем и његовим помоћником Стефаном Узелцем 
својом игром и умећем одушевили су све посетиоце сајма који су пратили Полимарк дечију лигу. Полимарк дечја лига 
играна је 16, 17. и 18. октобра у хали 3 Београдског сајма.

Малишани Сокера у својој групи победили су екипу са Дорћола 5:0, да би у другој утакмици такође савладали екипу 
ФК Интернационал са 5:0. 

Као прваци своје групе малишани ФК Сокер МР пласирали су се у даље такмичење са осталим победницима група. 
У име организатора пехаре финалистима уручили су припадници Жандармерије. Првопласираној екипи ФК Сокер 

МР уручен је пехар за освојено прво место док је фудбалерима Розенборга припао пехар за освојено друго место.
Поред пехара, спонзор дечијег сајма и фер плеј лиге Полимарк уручио је финалистима пригодне поклоне у виду 

својих производа. Заједничка фотографија презадовољних дечака оба клуба доказ је и самог назива ове лиге, Поли-
марк фер плеј лига.
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Градска општина Чукарица, у сарадњи са Друштвом срп-
ско-венецуеланског пријатељства „Симон Боливар” орга-
низовала  je у  у Галерији 73 манифестацију „Дан културе 
Боливарске Републике Венецуеле”.

Представљање Боливарске Републике Венецуеле по-
чело је наступом плесне групе „Венецуела” и пројекцијом 
филма о туристичким потенцијалима ове далеке земље.

Присутне је у име Градске општине Чукарица поздра-
вила заменица председника Снежана Спасојевић, која је 
том приликом изразила задовољство што је општина Чу-
карица међу првим градским општинама имала прилику 
да приближи ову земљу јужноамеричког континента на-
шим суграђанима. „Надам се да ћемо наставити и проши-
рити започету сарадњу”, рекла је Снежана Спасојевић.

У име Амбасаде Боливарске Републике Венецуеле при-
сутне је поздравила отправник послова Др Дија Надер Де 
Ел-Андари, која је представила издавачку делатност Ам-
басаде.

Манифастецији су присуствовали члан Градског већа 
Слободан Шолевић и члан Већа општине Чукарица Милу-
тин Шошкић, као и чланови дипломатског кора.
Том приликом у Галерији 73 отворена је и изложба фо-
тографија туристичких потенијала Венецуеле.  

Траgиционална - -
Трка за срећније gешињсшво

у Кошушњаку
Традиционална акција под називом „Трка за срећније 
детињство” у организацији Црвеног крста Чукарица 
одржана је и ове године на стадиону Републичког заво-
да за спорт у Кошутњаку. У овој хуманој акцији  учест-
вовао је велики број ђака из свих основних  школа са 
територије Чукарице. Својим учешћем деца и млади 
показали су своје опредељење ка здравом начину 
живота и највишим хуманим вредностима.Ђаци су се 
такмичили у осам трка, а  медаље и дипломе  учесни-
цима су доделили др Милан Пирнат помоћник пред-
седника општине Чукарица, председник Црвеног крс-
та Чукарица Биљана Митровић, секретар Црвеног крс-
та Звездан Брадић,а присуствовали су волонтери Цр-
веног крста, студенти Медицинског факултета, глумци 
Бранко Бабовић и Александар Дуњић.

Дан кулшуре 
    Боливарске Реиублике 
Венецуеле на Чукарици

-
-

ЧУКАРИЧКИ АЛМАНАХ
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Чукарички Дом здравља „Др Симо Милошевић” ове године обележа-
ва значајан јубилеј – пола века успешног рада.Свечаном манифеста-
цијом у биоскопској сали Рода и доделом захвалница свима који су 
дали свој допринос у раду ове здравствене установе обележена  је 
пета деценија постојања Дома здравља. Међу званицама су се нашли 
угледни академици, истакнути уметници, представници образовних  
и верских институција, пензионисани радници и делегација општине, 
на челу са председником Срђаном  Коларићем. У обраћању присутни-
ма, председник је изразио задовољство што у име Чукаричана може да честита и да се захвали запосленима ове 
установе на пола века труда, залагања и бриге о здрављу наших суграђана. „Бринући о здрављу скоро 200.000 
становника Чукарице, ви бринете о нашој будућности. Општина Чукарица ће вам увек бити подршка, јер је наш 
заједнички циљ очување здравља и квалитета живота наших Чукаричана.”, истакао је председник.

Општина Чукарица је међу добитницима захвалнице за успешну сарадњу. Директор ове установе, примариус 
др Драгана Кривокапић, изразила је посебну захвалност општини за издвајање значајних финансијских средста-
ва, како би четврти спрат, који је већ двадесет година ван функције, био завршен и оспособљен за рад. 

Дом зgравља Др Симо Милошевић – 

Манифестација Дан дечје солидарности и забаве, под сло-
ганом „Од срца - деца деци” одржана је почетком октобра 
у парку на Бановом брду. Организатор манифестације је 
Забавни парк „Максимовић” , а општина Чукарица је подр-
жала као главни покровитељ.

Манифестација је била хуманитарног карактера, а по-
моћ је усмерена деци из Сирије која су мигрирала на тери-
торију Србије, као и деци из Центра за заштиту одојчади, 
деце и омладине у Звечанској улици. Бројни пријатељи и 
спонзори су се одазвали да подрже ову акцију, међу њима 
Културни центар „Чукарица”, општина Раковица, ФК „Пар-
тизан”, „Фриком”, Привредна комора Београда, Црвени 
крст Чукарица, Завод за уџбенике, Министарство културе 
и информисања, Завод за израду новчаница и кованог 
новца и многи други.

Председник општине Срђан Коларић је заједно за чла-
новима Већа Браниславом Ћелићем и Милутином Шош-
кићем посетио манифестацију. Коларић је поздравио 
грађане и пожелео им да уживају, уз све чаролије које су 

припремили глумци, мађионичари, песници, музичари и 
добри људи из парка „Максимовић”, који су организова-
ли ово дружење на Чукарици. Државни секретар за спорт 
Предраг Перуничић је изразио велико задовољство што 
присуствује овом хуманитарном догађају и што су се и деца 
и родитељи одазвали у тако великом броју, препознајући 
на тај начин важност бављења спортом и показивање со-
лидарности према људима којима је помоћ неопходна. 
Поред богатог културно-уметничког програма, у којем су 
своја умећа показали глумци, песници, аниматори, музич-
ки извођачи и спортска удружења, организовано је и до-
бровољно давање крви од стране Црвеног крста Чукари-
ца, као и подела бесплатних балона и играчака за сву децу.

Дан gечије солиgарносши и забаве на Чукарици

ирича gуґа иеgесеш ґоgина- - -




