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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
„Пред нама су важне године, рекао бих важније
од оних кроз које смо заједнички успели да
прођемо, и то са добрим резултатима. Суштина
није у власти и лидерству, већ у визији о успешној
земљи и напорима да се тај сан оствари.”
Сумирајући резултате у 2019. години, са поносом могу да кажем да
је још једна успешна година за нама. Успешност меримо резултатима, а нама су, пре свега, важни резултати којима су задовољни
наши Чукаричани. Управо непосредна комуникација са грађанима
нам је донела много успешних акција, на чему смо од самог почетка инсистирали, знајући да је то једини прави пут који води до
напретка.
Поверење наших суграђана се заснива на искреном и директном односу, марљивом раду и одржавању обећања. Уз такав однос, проблеми се решавају заједнички и сваким даном их је све мање. Све
ово никада не бисмо постигли без вас, без ваше подршке, разумевања и сугестија, на чему смо вам
неизмерно захвални.
Значај који је председник Републике Србије Александар Вучић дао младима, који представљају покретачку снагу наше државе, препознат је и на локалном нивоу. Водећи се идејом да су млади наш
највећи потенцијал и да будућност припада њима, прогласили смо ову годину „Годином образовања”
на Чукарици. Наша обавеза и жеља је да сви млади имају добре услове за учење, да проводе квалитетно време у вртићима и школама, да их подстичемо у развоју талената, како би они једног дана постали
носиоци развоја наше општине.
Један од највећих пројеката који смо реализовали у „Години образовања” јесте изградња фискултурне сале на Умци, на коју су грађани чекали више деценија. Са поносом могу да кажем да ће и ђаци
једне од најстаријих школа у Србији, Основне школе „Карађорђе” у Остружници, од наредне године
наставу физичког васпитања имати у модерно опремљеној сали. Такође, трудимо се да подстичемо
наше младе таленте и вредну децу која постижу успехе на републичким и другим такмичењима из
различитих области, указујући тако на значај образовања као темеља сваког друштва.
У оквиру комуналног и инфраструктурног уређења, које смо интензивно спроводили током протеклих пет година у чукаричким насељима, трудили смо се да створимо подједнаке услове за живот
свих наших грађана. Поносни смо на чињеницу да грађани удаљенијих насеља Чукарице имају нове
путеве, амбуланте, игралишта за децу, уређене школске и предшколске објекте, просторе за културу и
дружење. Само у току ове године комплетно смо реновирали амбуланту у Остружници, те је, уз Велику
Моштаницу, и ово чукаричко насеље добило адекватну здравствену заштиту лекара опште праксе и
педијатрије. Остружница је ове године добила и комплетно уређен простор Дома културе, а насеље
Умка одељење Музичке школе „Ватрослав Лисински”.
Задовољни смо резултатима које смо постигли у овој, али и у претходним годинама, иако смо свесни да су пред нама нови изазови и циљеви. Најважније је да увек гледамо у будућност и не само да се
хвалимо урађеним, већ да нам то буде подстрек за даљи рад. Зато желимо да заједно наставимо да
радимо и градимо, јер смо свесни да будућност зависи од свих нас и од тога колико труда и енергије у
њу уложимо.
Срдачно,
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ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА

Е

кипе ЈКП „Београд пут” извеле су радове на комплетној реконструкцији Улице кнеза Вишеслава, која се
радила фазно. Прва фаза радова спроведена је од
раскрснице са Улицом Благоја Паровића, код Републичког
завода за спорт, а реконструкцијом је обухваћено више од
2,5 км коловоза и тротоара, као и постављање ивичњака
и замена шахтова и сливника. Саобраћајница је реконструисана све до раскрснице са Пожешком улицом.
Посебно је битно то што је саниран и тротоар у делу
око школе „Бановић Страхиња” који није био у функцији,
а уређен је и прилаз дворишту школе и простор за озелењавање. Уз реконструкцију асфалта урађена је и замена
сливника и шахтова, а постојећи сливници измештени су
са коловоза на тротоар, чиме ће бити спречено њихово
пропадање од саобраћајног терета.
Завршено је уређење још једне улице на Бановом
брду. У питању је реконструкција самог краја Улице Жарка Вуковића Пуцара који води према стадиону ФК „Чукарички”. Екипе ЈКП „Београд пут” извеле су радове на улици
површине 1000 метара квадратних.

ПОСЛЕ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА ЖАРКОВО И ФИЛМСКИ
ГРАД ДОБИЈАЈУ НОВИ ИЗГЛЕД

Н

а велико задовољство грађана, изведени су радови на комплетној санацији коловоза у Улици Ратка Митровића у укупној дужини од 2300 метара, која се такође радила фазно. Поред ове веома важне саобраћајнице за грађане Жаркова, радиће
се и све попречне улице у овом делу Чукарице. Радове је обишао председник Градске
општине Чукарица Срђан Коларић.
„На иницијативу грађана, изведени су радови у Улици Ратка Митровића која
повезује насеља Филмски град и Жарково и којом пролази велики број возила и
више линија градског превоза. Вредност ових радова износи 125 милиона динара, а поред тога још 52 милиона ће бити уложено у реконструкцију свих попречних улица”, рекао је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.
Поред уређења коловоза, реконструкција обухвата и поправку шахтова и сливника
дуж целе саобраћајнице, а урађена је и санација тротоара и замена ивичњака на местима где је то потребно.
Комплетно је реновирана Спасовданска улица до раскрснице са Трговачком у дужини од 600 метара где су урађене и припремне радње за постављање семафора на углу
улица Спасовданске и Ратка Митровића.
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Реконструисани су тротоари и коловоз у улицама Рада Драинца у дужини од 300 метара, као и у Димитрија Аврамовића у дужини од 600 метара.
И Улица Арчибалда Рајса у насељу Филмски град добила је потпуно нов изглед. Радовима су обухваћена оба крака улице, у дужини од 380 метара, а поред санације коловоза, екипе ЈКП „Београд пут”
поправиле су и шахтове. Након ове саобраћајнице, на захтев грађана, почела је и изградња Улице Милована Челебића у дужини од 100 м. Упоредо са изградњом улице, извршено је и зацевљење канала.
Асфалтирана је Улица архимандрита Герасима Зелића, а уређење ове саобраћајнице обухватило је и
изградњу паркинга.
У овом чукаричком насељу комплетно је санирана Улица Ане Ахматове у дужини од 500 метара.
Настављена је изградња Улице Рајка Ружића у дужини од 200 метара, а у току су радови и на асфалтирању Палисадске улице у близини школе у дужини од 200 метара. Такође, асфалтира се и одвојак Кадињачке у дужини од 70 метара.

ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ КОЈА ПОВЕЗУЈЕ ШАВНИЧКУ
И АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА У ЖАРКОВУ

У

рађена је потпуно нова улица која повезује две велике саобраћајнице у Жаркову,
Шавничку и Аце Јоксимовића. Реч је о 150 метара пута који има веома велики значај за становништво не само Шавничке, већ и Санџачке, Космајске и околних улица, јер становницима омогућава лакши и бржи прилаз до аутобуске станице и Улице Аце
Јоксимовића, којом се крећу линије градског саобраћаја. Нова саобраћајница, ширине
4 м, пресвучена је дуплом коловозном конструкцијом. Изградња улице подразумевала је и
изградњу тротоара, тако да ће се овом реконструкцијом обезбедити сви потребни услови
да се малишани, који овуда свакодневно иду до школе, безбедно крећу.
Након ових радова, приступило се изградњи одвојка Улице Аце Јоксимовића у близини
новоизграђене улице.

АСФАЛТИРАН ОДВОЈАК
ВОДОВОДСКЕ УЛИЦЕ

П

остављањем завршног слоја асфалта, екипе ЈКП „Београд пут”
привеле су крају асфалтирање одвојка Водоводске улице у
Жаркову. Саобраћајница је уједно и једини пут до терена ФК
„Жарково”, а у овој улици послује и више привредних предузећа, те
ће новоизграђени пут веома значити бројним запосленима.
„Овај део Водоводске улице је индустријско-пословна зона
у којој је запослено скоро 2000 људи, што довољно говори колико је било битно да се она уреди. Такође, овде је и ФК „Жарково”, који је сада у вишем рангу такмичења, те велики број људи
долази на утакмице”, рекао је председник Срђан Коларић и додао
да је улица до скоро била у веома лошем стању, а захваљујући ЈКП
„Београд пут” сада ће бити много лакше проћи овом улицом, а и услови за пословање предузећа биће бољи.
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УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА У СРЕМЧИЦИ

У

Сремчици је у претходном периоду уређен велики број
улица и тротоара, а радови на асфалтирању у овом насељу
биће настављени. Вашарска улица асфалтирана је у дужини
од 600 метара на захтев грађана, који су на њено уређење чекали
дужи низ година.
Асфалтирањем Железничког пута у дужини од 1 км, становницима овог дела насеља омогућен је прилаз кућама, као и прилаз
гробљу које се налази у непосредној близини.
Завршени су и радови на уређењу Улице Радоја Марковића у
овом чукаричком насељу. Улица је донедавно била у веома лошем
стању, те је била неопходна комплетна реконструкција. Грађани
су изразили задовољство јер им је сада уређен прилаз кућама, а
нови асфалт посебно ће значити и због особа са инвалидитетом
који живе у овој улици и којима је био неопходан несметан пролаз
до кућа.
Поред тога, завршени су и радови у Улици царице Маре, у дужини од 200 метара. Грађани који живе у овој улици изразили су
велико задовољство и истакли да им нова саобраћајница много
значи јер после више од двадесет година имају асфалт до својих
кућа.
„Радови на уређењу ове улице завршени су у року и како
стандарди захтевају”, рекао је приликом разговора са грађанима
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и додао да
је, поред ове улице, комплетно асфалтирана и Кречанска улица
која се налази у непосредној близини, а рециклажним асфалтом
пресвучена су и три одвојка ове улице.
У потпуности је изграђен одвојак Београдске улице код броја
455 у Сремчици. Изградњом ове улице, у дужини од 200 метара,
општина излази у сусрет грађанима, који су на асфалт чекали годинама, иако им је улица била плански уцртана. И поред веома
неприступачног терена, екипе ЈКП „Београд пут” успеле су да направе пут и повежу и последње куће у низу, у дужини од 80 метара, до којих су прилази при лошијим временским условима били
једва приступачни.
Завршени су и радови у Улици породице Никшић у дужини
од 160 метара, а тренутно се изводе радови у Улици породице
Радојчић у дужини од 200 метара и у Улици учитеља Живка у
дужини од 150 м.
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УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЖЕЛЕЗНИКУ

У

лица Милорада Ћирића реконструисана је на захтев становника Железника. Ово је
једна од најпрометнијих улица у овом насељу и радови на реконструкцији извођени
су фазно. Екипе ЈКП „Београд пут” за кратко време санирале су улицу у дужини од 600
метара.
И Улица Бранка Радичевића добила је нови асфалт у дужини од 500 метара. Поред
асфалтирања, на захтев грађана и општине, ова улица је и проширена, те се сада и саобраћај
одвија лакше и у безбеднијим условима.
На иницијативу општине Чукарица, екипе ЈКП „Београд пут” асфалтирале су 400 метара
коловоза и рециклажним асфалтом уредиле банкине дуж Улице Радоја Првуловића у Железнику.
Поред Улице Радоја Првуловића, у овом делу насеља Железник, изграђена су и
реконструисана оба крака Нишке улице, као и одвојак Улице Свете Милутиновића у укупној
дужини од 500 метара, тамо где су решени имовинско-правни односи. Радове на уређењу
ових улица у Железнику финансирала је Градска општина Чукарица на иницијативу грађана.
„Чукарица више није велико, већ огромно градилиште и допрећемо до сваког нашег
грађанина када је у питању комунална инфраструктура”, поручио је Коларић.
У Железнику је у току изградња одвојка Улице Стевана Филиповића код броја 104, као и
Стевана Филиповића 2. део.

РАДОВИ У ОСТРУЖНИЦИ

У

оквиру друге фазе уређења Космајске улице, екипе „Београд пута” урадиле су проширење и комплетно асфалтирање ове веома прометне саобраћајнице.
„Космајска улица је била веома уска, а након проширења,
ово ће бити двосмерна саобраћајница. Наредни радови у
Остружници ће бити од раскрснице према окретници аутобуске линије 91”, рекао је председник општине Чукарица Срђан
Коларић и додао да је у плану спајање Остружнице и Велике
Моштанице, чиме ће пут између ова два насеља бити троструко
краћи.
У Остружници је комплетно саниран коловоз у Улици Ранка
Буљубаше-Урошевића у укупној дужини од 450 метара. Грађани
су изразили задовољство због уређења улице, истичући значај
саобраћајнице за становнике овог дела насеља.
Асфалтирана је и Улица 7. јула у дужини од 400 метара која
се налази у непосредној близини, а коју је уредила општина
средствима из буџета, на захтев грађана. Поред асфалтирања,
урађено је и проширење ове саобраћајнице.
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У Улици Лоле Рибара, након замене старих и дотрајалих водоводних
цеви које су постављене пре више деценија, приступило се њеној санацији. Поред асфалтирања ове саобраћајнице у дужини од 370 метара,
замењени су и решеткасти сливници.
Одвојак Улице Доситеја Обрадовића који се налази уз пругу,
комплетно је реконструисан и проширен у дужини од 550 метара.
Такође, извршена је изградња потпуно нове улице изнад пруге у дужини
од 200 метара, која пре тога није имала никакву подлогу.
Решен је и дугогодишњи проблем грађана зацевљењем канала у Улици Вука Караџића.

ИЗГРАДЊА УЛИЦА У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

У

Великој Моштаници изграђен је и проширен пут који спаја
улице Живојина Табаковића и 10. октобра. Изградња новог
пута у дужини од 650 метара започета је на иницијативу грађана и општине, а радови су финансирани из капиталног буџета Града
Београда. Уз изградњу, радило се и проширење ове саобраћајнице
која је сада широка око 5 метара, а дуж које су постављене и банкине. Нови пут, како кажу сами грађани, много ће им значити јер ће им
омогућити лакши и бржи прилаз до две главне саобраћајнице, на
чему су општинској и градској власти веома захвални.
Урађено је проширење постојећег моста у Гњионској улици за 1
метар, са бетонирањем корита и обода постојећег потока. Изграђен
је и одвојак поменуте улице у дужини од 170 метара, чиме је омогућен прилаз грађанима који се успешно баве пољопривредом и
раде на узгоју салате у стакленицима.
У овом чукаричком насељу завршена је изградња одвојка Улице
7. јула, а настављени су радови на уређењу тротоара у Улици 1. маја.

РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА НА УМЦИ

У

ређење путне инфраструктуре настављено је и у насељу Умка. Једна од значајнијих саобраћајница у овом чукаричком насељу, Улица Душана Дамјановића, у
потпуности је реконструисана у укупној дужини од 500 метара. Уређење је
обухватило и изградњу тротоара што ће много значити мештанима овог краја, који су до
сада били принуђени да се крећу саобраћајницом, што је било веома ризично.
Уређена су и два одвојка Улице 13. октобра код споменика и ка Сави, укупне дужине
300 метара.

УРЕЂЕН ПРИЛАЗ ГРОБЉУ У РУШЊУ

У

договору са грађанима и у складу са стратегијом равномерног развоја Чукарице, радови на ревитализацији
и изградњи путне инфаструктуре изводе се на целокупној територији општине. Мештани Рушња од сада
ће лакше моћи да приђу гробљу, јер је пут до њега, који није имао никакву подлогу, коначно асфалтиран.
Средства за радове уређења прилаза гробљу обезбеђена су из капиталног буџета Града Београда.
Завршени су радови на још две саобраћајнице у овом чукаричком насељу. Нови асфалт добиле су улице
Ослобођења 1. прилаз у дужини од 100 метара и део Школске у дужини од 120 метара.
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УРЕЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ И ВОДОТОКОВА

У

претходном периоду екипе ЈКП „Београдски водовод и канализација” санирале су и замениле водоводне цеви у више од 60 улица, а
дужина реконструисане мреже износи приближно 14.000 м. У плану
је да се до краја текуће године и током првог квартала 2020. године изведу
радови у још 15 улица у насељима Сремчица, Умка и Остружница, у приближној дужини од 5.605 м. Радови ће се изводити у блоку улица од Коретинске до Мијатових њива у Сремчици, Боре Мандића, Сретена Бабића и
13. октобра на Умци, те Љубе Ранковића и Лоле Рибара у Остружници.
Када је у питању канализациона мрежа, тренутно су актуелни радови у
блоку улица Првог маја, Титовој, Ударних бригада, Булевару младих, Драгојла Дудића, Милорада Поповића и Милинка Кушића у Железнику у дужини од 3.519 м. Радови на изградњи нове мреже у овом делу Железника
због висинских разлика веома су захтевни и сложени, али се изводе по
планираној динамици и задатим техничким стандардима.
Последњих година интензивирани су радови на водотоковима другог
реда (Степашница, Сибовик, Рвеница, Дољански поток, Сремачки поток,
Железничка река итд.), чиме је омогућен бољи прихват и проток сливних
и атмосферских вода. На тај начин у знатној мери смањене су опасности
од плављења домаћинстава, привредних објеката и пољопривредних
усева у околини ових водотокова. У координацији са ЈВП „Београдводе”,
Градска општина Чукарица је и сама учествовала у уређењу и регулацији
бројних канала и водотокова.
Током претходног периода извођени су радови на црпној станици
Велики Макиш, која прихвата Железнички слив са Мостирином, Остружнички слив и воде из макишке каналске мреже. У непрекидном режиму
чишћења и санацији од наноса су и уливне грађевине на колектору Железник-Сава, уливне грађевине „Таролит”, као и преливни одводи. Изведени су радови на уливној грађевини Лоле Рибара – Савска у Остружници
и радови на устави за прихват вода из Сибовика, Витковице и Пећанских
бара.
Тренутно се изводе обимни радови на Читачком потоку који се улива у
Железничку реку, а који је у овој зони најдиректније угрожавао више од
30 домаћинстава и више привредних објеката. Добром сарадњом Градске
општине Чукарица са грађанима, ЈВП „Београдводе” и Секретаријатом за
привреду, грађани овог дела Железника више неће морати да стрепе од
сваке најављене кише.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ВАЉЕВСКОЈ УЛИЦИ
У Ваљевској улици на Бановом брду завршени су радови на замени кишног колектора. Поменута саобраћајница је у претходном периоду реконструисана због великих оштећења насталих услед обимних падавина.
Замењено је око 1.000 метара цеви кишног колектора пречника 1.200 милиметара, као и 600 метара цеви на фекалном колектору. Постављене су
нове шахте од армираног бетона, широке решетке за одвод кишне канализације, као и асфалт који је урађен адекватно спрам оптерећености ове
улице, која није мала, јер овуда пролази доста возила која иду према Ади
Циганлији или Пожешкој улици.
Завршене радове обишли су заменик градоначелника Београда Горан
Весић, председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, члан
Градског већа Зоран Адамовић и директор ЈКП „Београдски водовод и
канализација” Драган Ђорђевић.
Заменик градоначелника Београда Горан Весић истакао је да је важно
то што је санацијом Ваљевске улице спречено да у будућности дође до
великих оштећења приликом обилних падавина.
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радска општина Чукарица је на основу захтева пољопривредника Железника, Сремчице, Рушња и Велике Моштанице уредила 3.650 метара атарских путева. Истовремено је са истих уклоњено и неколико депонија на
којима је било више од 1.000 м³ разног отпада.
Поред ових радова, уређени су и прелази преко Сремачког потока у зонама улица Благоја Казанџије и Михајла
Вишевића, са уређењем прилаза и корита, те дехидратaцијом ширег простора око прелаза.
Деоница у Рушњу Липар – Дрењак у дужини од 2.000 метара, након земљаних радова, насута је рециклажним
материјалом, тако да се пут може користити у свим временским условима. На овај начин ће се спречити излазак
пољопривредне механизације на Ибарску магистралу и самим тим повећати безбедност свих учесника у саобраћају
на овој фреквентној саобраћајници.
„У протеклих пет година уређено је више од 40 километара атарских путева, а планом за 2020. годину предвиђено је уређење 20 деоница приближне дужине 19.000 метара у Великој Моштаници, Умци, Остружници и Сремчици.
Континуирано настављамо са изградњом атарских путева како бисмо нашим пољопривредницима омогућили да
лакше приђу својим ораницама”, поручио је члан Општинског већа Жељко Рабљеновић.
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а молбу грађана Рушња, пуштена је у рад продужена линија јавног
градског превоза 507, којом су повезана насеља Рушањ на Чукарици и Ресник у Раковици.
„Дужина трасе је нешто већа од 20 километара у оба правца. Постављено је шест станица како би, пре свега, грађани Рушња лакше дошли до Ресника и тако се једноставније повезали са центром града путем
БГ воза. Раније су морали да иду на Баново брдо, док им је сада пут знатно олакшан и тиме побољшан квалитет живота”, рекао је заменик градоначелника Београда Горан Весић.
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ПОДЕЛА КАНТИ ПОРОДИЧНИМ ДОМАЋИНСТВИМА
У НАСЕЉИМА СА ИНДИВИДУАЛНОМ ИЗГРАДЊОМ
Након Сремчице и Рушња, акција поделе ПВЦ канти породичним
домаћинствима у насељима са индивидуалном изградњом настављена
је и у Железнику. Екипе ЈКП „Градска чистоћа” поделиле су 1.950 канти,
а свако домаћинство добило је по две, од којих је једна за рециклабилни,
а друга за кућни отпад. Поред тога, подељено је 4.065 плавих ПВЦ канти
за рециклабилни отпад грађанима насеља Умка, Руцка, Остружница,
Велика Моштаница и Пећани. Одвајањем рециклабила ће се смањити
количина комуналног отпада у зеленим кантама. Ова технологија
прикупљања, селектовања и одношења отпада до сада је дала одличне
резултате, јер знатно утиче на смањење формирања дивљих депонија.
На овај начин се смањује и оптерећење депоније у Винчи, јер се одваја
отпад који иде на даљи процес рециклаже.

ЗАМЕНА КОНТЕЈНЕРА НА ЧУКАРИЦИ
На иницијативу грађана, на општини Чукарица замењен је велики број дотрајалих
контејнера на неколико локација. Екипе ЈКП „Градска чистоћа” поставиле су више од
200 нових контејнера у улицама Благоја Паровића, Београдског батаљона, Жарковачкој,
Зимоњићевој, Кнеза Вишеслава, Бело врело, Момчила Чедића итд. Такође, постављањем
нових џамбо контејнера запремине 3,2 м³, уместо старих запремине 1,1 м³, извршена је
промена технологије одвожења смећа у улицама Ратка Митровића, Илије Стојадиновића,
Милоја Закића, Ане Ахматове, Јасеновој, Оморике, Слободана Алигрудића, Поручника
Спасића и Машере и Требевићкој. Циљ ове акције је да се побољша услуга одношења
смећа, али и да се омогући већи број паркинг места.

ЗАТВОРЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА НА ЧУКАРИЦИ
Једна од највећих дивљих депонија на Чукаричкој падини код спортске хале ФМП, званично је затворена. На градској парцели на Чукаричкој падини донедавно је сваког дана око 150 камиона истоварало шут и грађевински отпад. Екипе ЈКП „Зеленило Београд„ поставиле су запрекe по налогу заменика градоначелника Горана Весића у оквиру акције сузбијања дивљих
грађевинских депонија. Једино легално место на коме сме да се одлаже грађевински отпад јесте званична депонија у Винчи.

НОВА РАСВЕТА НА ЧУКАРИЦИ
Током претходне године, екипе ЈКП „Јавно осветљење” поставиле су 361 нову
светиљку и 210 стубова јавне расвете на око 50 локација, укупне вредности од
50 милиона динара.
Старо соларно напајање енергијом на трим-стази на Кошутњаку није функционисало због чега је уведена нова лед расвета. На 1.200 метара постављено је 59 сијаличних
места са новим командама и кабловима за лед расвету које су еколошки прихватљиве и које грађанима омогућавају да безбедно користе трим стазу. „Овде ће се из једног
центра координисати светло и биће оптималнија потрошња, што представља паметно
решење расвете које имају и други велики европски градови”, рекао је градоначелник
Београда Зоран Радојичић и додао да је овај пројекат значајан и због тога што ће грађани
у вечерњим часовима моћи безбедније да трче.
Најзначајнији радови изведени су на осветљавању следећих локација: дела пута од
Моштаничке до Шумске економије у Сремчици, улазних саобраћајница од Радничке улице до почетка шеталишне стазе око Савског језера, насеља Партизан на Ади Циганлији,
Обреновачког друма на потезу од „Бродотехнике” до ресторана „Мика Алас”, као и на делу
од улаза у шљункару према ресторану „Глумац”, око пијаце „Баново брдо”, Пере Тодоровића,
парка између зграда у Кијевској и Љешкој, отвореног терена за фитнес у Улици поручника Спасића и Машере, паркинга испред зграде у Милана Јовановића, Илије Стојадиновића
85–91, угла улица Јабланичке и Ратка Митровића, дечјег игралишта на окретници аутобуса на
линији 55 у Железнику, Улице 1. маја XII део у Великој Моштаници, парка у центру Остружнице, 7. јула и Доситеја Обрадовића код железничке станице у Остружници и др.
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КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА АМБУЛАНТЕ У ОСТРУЖНИЦИ
Завршени су радови на уређењу амбуланте Дома здравља „Др Симо Милошевић“
у Остружници. Вредност радова износила је око 6 милиона динара, а средства за
комплетну реконструкцију амбуланте обезбедила је Градска општина Чукарица.
Реконструкција је обухватила замену унутрашње и спољне столарије, молерскофарбарске радове, замену подних облога, расвете и плафона, замену електро и
водоводних инсталација, као и комплетно уређење мокрих чворова.
„После амбуланте у Великој Моштаници, коју смо комплетно реновирали
прошле године, обезбедили смо средства и за уређење амбуланте у Остружници.
Планирамо да наредне године започнемо и обнову Дома здравља у Железнику, а све
у циљу обезбеђења услова за пружање што квалитетније здравствене услуге нашим
суграђанима“, рекао је председник Срђан Коларић.

АДАПТАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ОСТРУЖНИЦИ
Дом културе у Остружници добио је нови и лепши изглед. Изведени
су радови на унутрашњем уређењу овог простора, а њима су претходили радови на комплетној санацији кровне конструкције. Радове на
овом објекту у износу од око 8 милиона динара финансирала је Градска
општина Чукарица. У оквиру ове адаптације у сали су санирани подови,
сређени мокри чворови, урађена је изолација, постављена је нова лед
расвета и изведени су молерски радови. Такође, поред унутрашње столарије, замењени су прозори и врата. Овим радовима је омогућено да
се сала користи за различите културне и уметничке садржаје.

УРЕЂЕН ПЛАТО ИСПРЕД ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ У КОШУТЊАКУ
Добром сарадњом локалне самоуправе и привредника, реконструисан
је дотрајали плато испред Ватрогасно-спасилачке јединице у Кошутњаку. На иницијативу општине Чукарица, инвеститор „Авала студиос“ је
изашао у сусрет и у оквиру уређења комплекса „Авала филм“, уложио
средства у реконструкцију 1.700 м² простора испред противпожарне
станице. Ово уређење омогућило је возилима ватрогасних јединица да
брзо и ефикасно одговоре на позиве наших суграђана.

УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ФИЛМСКОМ ГРАДУ
На велико задовољство становника Филмског града, уређене су унутрашње саобраћајнице које повезују улице Милоја Закића, Арчибалда Рајса и Небојше Ђукелића. Наиме, наведене саобраћајнице је требало да уреди предузеће “Станком”
пре скоро две деценије приликом изградње зграда у овом насељу.
Радове је обишао председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, који
је том приликом истакао да је општина после решавања имовинско-правних
односа успела да нађе решење и уреди ове саобраћајнице.
„Радове на подизању шахти и сливничких решетки, као и на асфалтирању саобраћајница укупне површине 2.152 м²,
у вредности од 3.500.000 динара, финансирала је општина Чукарица. На овај начин ћемо, после дугог низа година,
грађанима Филмског града обезбедити адекватан прилаз зградама”, поручио је Срђан Коларић.
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НОВИ ПАРКОВИ
НОВИ ПРОСТОР ЗА ИГРУ И РЕКРЕАЦИЈУ
НА ЧУКАРИЧКОЈ ПАДИНИ
Малишани, али и старији житељи насеља Чукаричка падина, однедавно имају нови простор за игру и
рекреацију у Улици обалских радника. Нови парк, игралиште и фитнес на отвореном, уредила је општина
Чукарица, одговарајући на иницијативу грађана насеља који су тражили да им се уреди запуштен простор
испред зграда. Поред простора за игру најмлађих, новоуређену целину чини и теретана на отвореном и терен
за кошарку. Због безбедности малишана, паркић је ограђен и уређен по највишим стандардима, са тартан
подлогом и адекватним справама за игру, које деци омогућавају и правилан моторички развој. Теретана
на отвореном намењена је тинејџерима и свима који желе да задрже добру форму и да се рекреирају на
свежем ваздуху, а спортско игралиште, уз нове кошеве, има и клупе за одмор.
„У последњих пет година уређено је 26 сличних паркова, односно урбаних џепова, широм општине и
трудили смо се да сва насеља на Чукарици добију лепо опремљен простор за најмлађе, али и за све који
желе да уживају на отвореном и да се друже“, рекла је чланица Општинског већа Виолета Јевђић.

УРЕЂЕЊЕ ПАРКА У УЛИЦИ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

ЈКП „Зеленило Београд” завршило је радове на санацији парка у
Улици Надежде Петровић на површини од
865.40 м². Уместо старог дечјег игралишта, малишанима је на распол
агању потпуно нова уређена површина.
Дечје игралиште постављено је у најнижем делу парка на два кружн
а платоа са застором од ливене гуме. Реквизити су израђени у потпуности према стандардима безбедности. На
новопројектованом игралишту постављена
су четири реквизита за игру: клацкалица, љуљашка са два седишта,
вртешка и њихалица. Нове стазе направљене су у комбинацији бетона и бетонских плоча, а на месту старог, оштећ
еног степеништа, формирано је ново.
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д ове године ученици на Умци имаће наставу физичког у новоизграђеној фискултурној сали Основне школе „Доситеј Обрадовић”, на коју су грађани овог чукаричког насеља чекали више деценија. Савремена фискултурна сала располаже
свим потребним условима за одвијање наставе физичког и одржавање спортских такмичења у најквалитетнијим условима. Иницијативу за изградњу сале на Умци, заједно
са грађанима, покренула је Градска општина Чукарица, која је и финансирала израду
техничке документације, док је средства за доградњу сале школе „Доситеј Обрадовић”
обезбедио Секретаријат за инвестиције града Београда.
Уз савремено опремљену салу површине 880 м², у дограђеној згради налазе се и
комплетно уређене свлачионице са тушевима, као и два кабинета за одвијање наставе
техничког образовања. Сала је пасарелом повезана са зградом школе, а посебна пажња
посвећена је малишанима са инвалидитетом, за које је изграђен и тоалет, а кретање им
је олакшано изградњом приступне рампе и хидрауличног лифта. Сала има и посебан
улаз за одржавање спортских манифестација ван радног времена школе.
Просторије школе у којима се до сада одвијала настава техничког, такође су
комплетно реновиране средствима општине и од ове године ће у тој просторији
функционисати одељење Музичке школе „Ватрослав Лисински”.
Наредне године и деца једне од најстаријих школа у Србији „Карађорђе“ у
Остружници добиће фискултурну салу и коначно спортске активности имати у
квалитетним условима. Градња сале почеће ове зиме, након што је општина Чукарица
решила имовинско-правне проблеме и финансирала израду пројектне документације,
док ће радове на овом заначајном пројекту финансирати Град Београд.
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ОШ „МИЛОЈЕ

пштина је значајан део средстава у овој години, као и ранијих, издвојила за текуће одржавање школских објеката,
те су до септембра обављени радови у готово свим чукаричким школама, а у складу са њиховим потребама и захтевима.
У Основној школи „Филип Кљајић Фића“ на Бановом брду настављени су радови на замени столарије, те су тако промењена
улазна врата из дворишта и улазна врата ка базену школе, замењена су и врата у приземљу, као и прозори на фискултурној
сали.
У Основној школи „Уједињене нације”, где се и током прошле
године радило на уређењу санитарних чворова, настављени су
радови на уређењу преосталих тоалета.
У склопу овогодишњег текућег одржавања за које средства
обезбеђује општина, у Основној школи „Милоје Павловић“ извршена је санација крова, а радови на кровној конструкцији извршени су и на објекту Основне школе „Душко Радовић“ у Сремчици, као и на згради старе школе „Бранко Радичевић“ у Великој
Моштаници.
Средствима општине реконструисан је кабинет информатике
у Основној школи „Карађорђе“ у Остружници, а на згради школе
урађена је и фасада. Кабинет информатике је уређен и у Основној
школи „Љуба Ненадовић”.
У школи „Стефан Дечански“ у Железнику, где је прошле године
рађена столарија, овог лета уређени су улазни портали.
Основна школа „Бановић Страхиња“ имала је потребу за
уређењем неколико учионица, те су у њима извршени паркетарско-молерски радови .
У Основној школи „Доситеј Обрадовић“, поред најзначајније
инвестиције – изградње фискултурне сале, урађена је и нова
фасада. Такође, у потпуности је сређен простор за издвојено
одељење Музичке школе „Ватрослав Лисински“. Малишани из
Умке ће часове похађати у непосредној близини основне школе и
неће путовати до школе на Бановом брду, као до сада.
Средства за текуће одржавање општина је уложила и за реновирање санитарних чворова јаслених група вртића „Радосно детињство“ на Бановом брду, који су потпуно опремљени и уређени
у складу са потребама најмлађих група деце.
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ПРЕДЛОЗИМА ГРАЂАНА ДО
Уређењем паркинг простора, стаза, прилаза зградама, платоа, и ове године општина Чукарица наставља са „малим радовима“ који побољшавају квалитет живота у насељима. На предлог
грађана Чукарице, „мали радови“ су спроведени на више од 60 локација широм наше општине.
Дугогодишњи проблем становника Филмског града коначно је решен. Завршени су радови на изградњи
пешачке стазе од Улице Милоја Закића до Факултета за спорт и физичко васпитање на стази коју су трасирали
становници овог дела Чукарице, користећи је као пречицу до аутобуског стајалишта. Радови су обухватили
постављање ивичњака и асфалтирање стазе укупне дужине 300 метара и ширине 2,5 метра. Претходно је на
овом потезу постављена лед расвета, тако да је грађанима омогућен уређен, а пре свега безбедан пролаз.
На иницијативу становника Бановог брда саниране су пешачке стазе у Пожешкој 112–116, Краљице Катарине 5, Петра Лековића 6, Петра Мећаве 1, Кнеза Вишеслава 13, Стевана Тодоровића 45, Младена Митрића 11,
Обалских радника 5, Радничкој 5а, Радничкој 63б, где је саниран и плато испред зграде. Поред тога, извршена
је санација степеништа у улицама Благоја Паровића код бројева 1б и 15, Пожешкој 172 и Николаја Гогоља 92,
уређен је пролаз у Пожешкој 72 ка Улици Николаја Гогоља, а асфалтиран је и плато испред зграде у Улици
Стевана Бракуса 7. У Улици кнеза Вишеслава 9-11 изграђен је паркинг, док су у Улици Благоја Паровића 19а
санирана улегнућа на постојећем паркингу.
У Улици Милана Јовановића 2-4 завршени су радови на уређењу паркинг простора укупне површине око
500 м², чиме ће грађанима бити олакшан проблем паркирања у овом делу Чукарице. На велико задовољство
грађана, у Улици Милоја Закића код броја 6 изведени су радови на уређењу улаза у зграду, као и паркинг простора испред и прекопута зграде, док су у Трговачкој улици
18–22 саниране приступне стазе ка локалима и изграђен
паркинг простор до и прекопута „Максија”. Доградња
паркинг места урађена је у Улици Вељка Петровића прекопута броја 86. Извршена је и санација степеништа на улазу
у зграду у Солунских бораца 4. У Улици Ратка Митровића 54б
санирана је пешачка стаза која води према дворишту школе,
а прилази зградама су поправљени и у улицама Живана
Сарамандића 3 и Владимира Роловића 152.
Милоја Закића

Петра Мећаве

Пожешка

Благоја Паровића
Милана Јовановића
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УРЕЂЕНИЈИХ НАСЕЉА
Милорада Поповића

20. априла

Стевана Бракуса

У Макишу је изграђена пешачко-бициклистичка стаза
дужине 210 метара, док су у Радничкој улици код „Беогуме”
изведени радови на изради пешачке стазе.
Уређени су паркинг простори у Железнику у улицама Милорада Поповића, Милинка Кушића, 1. маја, 20. априла, Радних акција, Титовој, Ивана Горана Ковачића и 8. марта, док
су прилазне стазе уређене у Стјепана Супанца и 8. марта.
У Сремчици је у Дворжаковој улици код броја 70 извршена поправка тротоара и опсега око зграде, а у истоименој
улици код бројева 54-56 уређено је степениште. У Улици
Жила Верна 19 санирани су тротоари, улазно степениште и
изграђена је рампа, док је у Улици Томаса Едисона 10 асфалтиран прилаз објекту.

Солунских бораца

Паркинг код
цркве на Умци

Испред Цркве Светог Преображења Господњег на Умци,
завршени су радови на асфалтирању паркинга. Поред тога,
на Умци су у Зеленгорској улици саниране прилазне стазе
стамбеним зградама.
Посвећујући посебну пажњу нашим најмлађим суграђанима, Градска општина Чукарица је израдила паркинг простор прекопута вртића „Машталица” у Остружници, који је
претходне године проширила за око 100 м².

Паркинг у Остружници
прекопута вртића „Машталица”
Зеленгорска

Радничка 63б
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ОТВОРЕН ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА
Ради лакше информисаности грађана и туриста који посећују општину Чукарица, у Пожешкој улици на самом уласку у парк на Бановом брду, отворен је
први Туристички инфо центар Чукарица.
Туристички инфо центар Чукарица свечано су отворили председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, народни посланик др Владимир Орлић и директор Туристичко-спортске организације Чукарица Радомир Живојиновић.
Посетиоци ће у инфо-центру моћи да добију све информације о бројним
атракцијама, локалитетима и знаменитостима које могу посетити на Чукарици,
а поред туристичких, центар ће имати велики значај у презентацији културних
дешавања. У просторијама Туристичког инфо-центра посетиоцима су доступне
туристичке мапе, брошуре и промотивни материјал, као и друге сервисне,
туристичке и корисне информације, како саме општине, тако и града Београда.

ОТВОРЕН „АДА МОЛ”
Нови тржни центар „Ада мол” на Ади Циганлији свечано је отворио градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић. Радојичић је истакао да ће „Ада мол” обезбедити око
1.000 нових радних места и подсетио да је током изградње посао пронашло око 2.000
људи, као и стотинак компанија које су учествовале у изградњи.
Председник општине Срђан Коларић је подсетио да је Чукарица једна од највећих београдских општина, као и да је добила свој први прави шопинг-центар.
„Овај објекат савременог изгледа се одлично уклопио у амбијент Аде Циганлије
и старе Чукарице. Изградњом марине, која ће се налазити недалеко одавде, као и
реконструкцијом старе шећеране, овај део наше општине добиће у потпуности нов
изглед. Ово је, такође, и одличан пример квалитетне сарадње локалне самоуправе, Града
Београда и привреде”, поручио је Коларић.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У организацији Градске
општине Чукарица и Националне службе за запошљавање – Филијала
Чукарица, у просторијама општине одржан је
Сајам запошљавања. На
овогодишњем Сајму своју понуду радних места понудило је
44 послодавца, а у понуди је било преко 1400 радних места
различитих профила.
Председник ГО Чукарица Срђан Коларић је подсетио да је
Чукарица, у последњих неколико година, постала веома интересантна за инвеститоре и привреднике, који омогућавају
и нова радна места за наше суграђане, те да ће овај тренд, након отварања нове привредне зоне, бити свакако настављен.
У понуди овогодишњег Сајма били су различити профили занимања, од грађевинске струке, различитих занатских
и услужних делатности, а у понуди је било посла и за здравствене раднике, те за економисте, фармацеуте, ревизоре,
књиговође и др.
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ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА
Општина Чукарица и Национална служба за запошљавање – Филијала Чукарица организовали су у сали општине
дводневну обуку под називом
„Пут до успешног предузетника”. Циљ обуке, коју је похађало педесет двоје незапослених лица са територије
општине Чукарица, је да понуди знања и вештине неопходне за покретање самосталног посла и улазак у
предузетништво. Сви полазници семинара добили су
и сертификате о завршеној обуци, које су им уручили
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и
заменик директора Филијале Београд Националне службе за запошљавање Срђан Кнежевић.
Полазници су током ова два дана имали прилику да
науче како се прави бизнис план, како се конкурише за
субвенције које додељује Национална служба, али и друге институције, као и шта је све потребно за покретање
самосталног посла.

МИНИСТАР СИНИША МАЛИ
ОБИШАО ФИЛИЈАЛУ ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ НА ЧУКАРИЦИ И
КОМПАНИЈУ ”СРБОАУТО”
Mинистaр финaнсиja у Влaди Рeпубликe Србиje
Синишa Maли oбишao je филиjaлу Пoрeскe
упрaвe нa Чукaрици, гдe су гa дoчeкaли
дирeктoркa Пoрeскe упрaвe Дрaгaнa Maркoвић, дирeктoр пoрeскe филиjaлe Слaвeнкo
Бeзaрeвић и прeдсeдник oпштинe Срђaн
Кoлaрић.
Mинистaр je рeкao дa je пoнoсaн нa рeфoрму Пoрeскe упрaвe, кoja je oд 1. jулa oргaнизoвaнa нa нoви нaчин, мнoгo
eфикaсниja и сa мaњим брojeм филиjaлa.
O тoмe кoликo држaвa и приврeдa дoбрo функциoнишу у прaкси, министaр сe увeриo нa примeру кoмпaниje „Србoaутo”
кoja сe бaви рeмoнтoм и oдржaвaњeм свих врстa тeрeтних вoзилa и aутoбусa и кoja сaрaђуje сa Вojскoм Србиje.
Maли je oбишao „Србoaутo” и у рaзгoвoру сa дирeктoрoм Прeдрaгoм Toмићeм, рeкao дa гa пoсeбнo рaдуje стaлaн рaст
брoja зaпoслeних. „Oвo je, прe свeгa, пoрoдичнa кoмпaниja. Кaдa сaм питao кoликo дeцe имaтe, рeкли стe ми дeвeтoрo. Нeкa
дeцa су вaм пoрaслa и прeузeлa дeo пoслa. Ви стe прaви примeр дoмaћe кoмпaниje кoja je нoсилaц рaзвoja нaшe eкoнoмиje.
Mи ћeмo вaм пoмoћи зa нaбaвку нoвe oпрeмe и прoширeњe кaпaцитeтa, a нa вaмa je дa зaпoшљaвaтe нoвe људe и рaдитe
штo вишe”, рeкao je министaр.
Дирeктoр кoмпaниje Прeдрaг Toмић кaжe дa „Србoaутo” сaрaђуje сa нajвeћим свeтским кoмпaниjaмa и дa je пoнoсaн
пaртнeр Вojскe Србиje и зaхвaлиo нa пoдршци држaвe. „Усaвршaвaћeмo свoj рaд, прe свeгa, уз пoдршку људи из Рeпубликe
и сa лoкaлнoг нивoa”, кaжe Toмић. Mинистaр je Toмићу пoклoниo Душaнoв динaр, кaкo би му пoсao биo joш успeшниjи.
Сa прeдсeдникoм oпштинe Чукaрицa, Срђaнoм Кoлaрићeм, министaр je гoвoриo o свeму штo je зa oву oпштину урaђeнo
у пoслeдњих пeт гoдинa, aли и o вeликoм инвeстициoнoм плaну oд 12 милиjaрди eврa, кojи je нajaвиo прeдсeдник Александар Вучић, a кojи сe тичe свих oпштинa у Србиjи, пa тaкo и Чукaрицe.

У ПОСЕТИ НАЈБОЉЕМ ПОЉОПРИВРЕДНИКУ БЕОГРАДА –
ПОРОДИЧНОМ ДОМАЋИНСТВУ ТАБАКОВИЋ ИЗ ВЕЛИКЕ МОШТАНИЦЕ
Председник општине Чукарица Срђан Коларић, градски секретар за привреду Милинко Величковић и чланови Већа општине Чукарица Татјана Видојевић и Горан
Ускоковић, посетили су домаћинство породице Дејана Табаковића, који је добио
награду Града Београда за најбољег пољопривредника. Пољопривредно домаћинство породице Табаковић налази се у Великој Моштаници, а већ неколико
година се успешно баве пољопривредом и раде на узгоју салате у стакленицима,
на површини од 40 хектара. Уз сталан развој засада, од ове године, производњу
проширују на још 10 ари парцеле.
Подржавајући предузетнике који су покренули своју производњу, посебно у
области пољопривреде, Градска општина Чукарица је помогла изградњу пута и
прилаза који је Табаковићима омогућио и лакши прилаз до домаћинства.
„Верујем да је награда за породицу Табаковић велики подстицај, задовољство
и понос, али и за нашу општину, која има овако успешне, младе људе спремне да
раде и напредују. Чукарица је општина која има велики део обрадивог, пољопривредног подручја и жеља нам је да добром инфраструктуром, подстицајима и сваком другом помоћи, заједно са Градом Београдом допринесемо да оваквих породица и пољопривредних произвођача буде што више”, рекао је председник.
Честитке најбољем пољопривреднику Града Београда упутио је и градски секретар за привреду Милинко Величковић,
изразивши задовољство што Београд има овако успешне пољопривреднике и подсетио на подстицајне мере којима Град
Београд подржава предузетништво и пољопривредну производњу.
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ЛЕТЊИ СПОРТСКО-ОБРАЗОВНИ КАМП „ЧУКАРИЦА 2019”
У Години образовања, Чукарица је организовала Летњи спортско-образовни
камп „Чукарица 2019” за своје основце, узраста од 10 до 13 година, који се одржавао од
22. јула до 23. августа на Ади Циганлији. Камп је,
по први пут, организовала Канцеларија за младе општине Чукарица и Туристичко-спортска организација Чукарица, у сарадњи
са аниматорима „Супер распуста”. Део свог летњег распуста 125
малишана са Чукарице провело је на изузетно занимљив и креативан начин, боравећи пет дана у недељи у целодневном кампу на Ади. Током тих недељу дана, свака група је имала прилику
да се дружи, упозна нове вршњаке и опроба у вештини драгон
боут веслања, мачевању, бабл фудбалу, на спортском полигону,
атлетици, тактичком полигону, колективним, спортским и традиционалним играма, пливању. Уз боравак у природи, деца су
научила и како да поставе шатор, како да се снађу у природи,
како да се здраво хране и чувају своје окружење, као и вештине
преживљавања и орјентације у природи. Уз све то, малишани су
научили и основе грчког језика.
Сваки тренутак целодневног кампа био је пажљиво осмишљен, а за малишане су били обезбеђени и ручак и ужина у природи. Већ током прве недеље, малишани су са одушевљењем
долазили у камп, а родитељи су били презадовољни организацијом и садржајима. На дружењу које је организовано на крају
Летњег кампа своје утиске председнику општине Чукарица пренели су и родитељи и деца.
„Потрудили смо се да нашој деци организујемо квалитетан
распуст, да уживају у природи, друже се са другарима, а уједно
се баве спортом и науче неке нове ствари”, рекао је председник
Срђан Коларић.
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НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ ЂАЦИМА
Са поносом и радошћу, Градска општина Чукарица и ове године наградила је своје најуспешније основце и средњошколце.
На пригодном пријему, захвалнице општине и књиге добило
је 300 чукаричких ученика, а међу награђенима су носиоци
Вукове дипломе, ученици генерације и спортисти генерације.
Крај године је и прилика да општина посебно награди своје
ђаке који су постигли изузетне успехе, освојивши награде на
републичким такмичењима. Ваучерима за куповину техничке опреме награђени су и њихови професори који су их припремали за учешће и помогли да остваре добар пласман на
такмичењима. Ове године општина Чукарица је наградила 152
ученика и професора чукаричких школа.
„Поносни смо на вас”, рекао је председник општине на
пријему у част најбољих ученика, „Ово је само мали гест
пажње којим желимо да вам покажемо колико ценимо ваш
успех, а желимо да и наши суграђани знају за наше младе,
успешне и вредне људе”, рекао је председник Коларић.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАЛУ МАТУРУ
Већ пет година Чукарица помаже својим осмацима да се припреме за малу матуру. Са жељом да постигну што бољи успех
и са што мање треме и стреса савладају овај први испит зрелости, Канцеларија за младе општине Чукарица организовала
је часове из српског језика и математике. Родитељи су ове, као
и претходних година, били веома заинтересовани да пријаве
своје осмаке, јер је реч о квалитетној, а бесплатној припреми,
која је свакако значајна уштеда за кућни буџет.
Управо због великог интересовања, прилику да похађа припремну наставу имало је 1000 осмака са Чукарице. Настава се одржавала у квалитетним условима, у групама до 30 ђака. Тромесечна припрема је сваког викенда
одржавана у сали Градске општине Чукарица, али и у основним школама „Филип Кљајић-Фића” на Бановом брду,
„Уједињене нације” на Цераку, „Браће Јерковић” у Железнику и „Вук Караџић” у Сремчици. Ученицима су предавали
стручни професори, који су помогли деци да обнове градиво и савладају и разјасне појмове који им нису били јасни.

СТРУЧНА ПРАКСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

У току је и двадесети циклус стручне праксе, намењен студентима завршних година високошколских установа и
дипломаца са пребивалиштем или боравиштем на Чукарици. До сада је радно искуство у Управи општине Чукарица
стекло више од 300 младих Чукаричана, што ће им бити од великог значаја приликом конкурисања за посао. Неки
од младих људи који су прошли кроз стручну праксу у одељењима, пронашли су посао у струци, а искуство које су
стекли било им је од велике користи.
Тромесечна стручна пракса спроводи се у свим одељењима Управе, а могућност да се пријаве имају студенти и
дипломци Архитектонског, Грађевинског, Економског, Правног, Факултета политичких наука и други.
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УСЛУГА ТЕЛЕАСИСТЕНЦИЈЕ
Градска општина Чукарица посебну пажњу посвећује грађанима у трећем животном
добу, те спроводи низ програма за подршку својим старијим суграђанима. Један од
таквих пројеката је телеасистенција, коју је општина, у сарадњи са стручним тимом
„Контакте”, обезбедила за потребе 25 корисника са Чукарице. Свих седам дана у недељи корисници су у контакту са кол-центром чије су им стручне службе увек доступне.
Поред ове услуге, општина својим старијим суграђанима већ неколико година обезбеђује и помоћ геронто домаћица, трудећи се да изађе у сусрет њиховим потребама и
пружи им адекватну подршку у свакодневном животу.

РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА НАСТАВУ ЗА ОДРАСЛЕ У СРЕМЧИЦИ
Летњи период, у којем се не одржава настава, итекако је био радан за општину Чукарица.
Наиме, општина је недавно комплетно уредила и опремила просторије у Месној заједници у
Сремчици, где се одржава настава за полазнике Школе за образовање одраслих „Ђуро Салај”.
У просторијама за наставу у Сремчици замењени су подови, постављена нова расвета и
плафони, а постојећа столарија замењена је новом. Учионице су опремљене и новим грејним
телима, као и таблама и опремом потребном за наставу, а недавно је комплетно уређен и
тоалет, те ће сада полазници имати све неопходне услове за боравак и одржавање наставе.

ДОНАЦИЈА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МОБИЛНОГ ТИМА
Сектор за уговарање пројеката Министарства финансија препознало
је Градску општину Чукарица као пример добре праксе у инклузији
и унапређењу животних услова Рома, на основу чега јој је Европска
унија поклонила аутомобил. Мобилни тимови су препознати као
ефикасан модел подршке на локалном нивоу, који повезује кључне
актере у заједници: координаторе за ромска питања, педагошке
асистенте, здравствене медијаторе, представнике Центра за социјални
рад и Националне службе за запошљавање. Чланови мобилних
тимова организују заједничке теренске посете ромским насељима и
пружају заједничку и координисану подршку и помоћ појединцима
и породицама. Основни циљ програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”
јесте подизање њихових капацитета и адекватног функционисања.

ПОКЛОН ВАУЧЕРИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Kао и сваке године, уочи новогодишњих празника, Градска општина Чукарица мисли на
децу и жели да им празнике учини лепшим. Већ четврту годину заредом, за децу са Чукарице без родитељског старања, општина је обезбедила дарове у виду ваучера. Ове године,
поклон-ваучере за куповину спортске опреме и гардеробе добило је 120 малишана, а неки
од њих који тренутно живе у домовима за децу без родитељског старања широм Србије,
били су гости општине Чукарица.
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ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КАО ПРЕВЕНЦИЈА ОСТЕОПОРОЗЕ
Градска општина Чукарица је у јуну и септембру
организовала два циклуса вежби за жене са
циљем смањења ризика од настанка остеопорозе. Превентивне вежбе су се одржавале два
пута недељно у Културном центру „Чукарица”, уз
стручну помоћ и савете физиотерапеута.
„Жене које су издвојиле мало свог времена
имале су прилику да науче вежбе које могу
касније код куће да примењују, а све у циљу
очувања здравља и успоравања настанка остеопорозе”, рекла је чланица Већа Стана Лукић, поручујући да је, поред
исхране, физичка активност врло важна као начин превенције остеопорозе.

НАСТАВАК ПРОЈЕКАТА „ПРЕДАХ”, „ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ”,
„ХИПОТЕРАПИЈА” И „ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА”
Општина Чукарица наставља са програмом помоћи у кући „Предах”, са циљем да пружи подршку породицама са децом
са сметњама у развоју и једнородитељским породицама. Помоћ породицама у кућним условима, три до четири пута
недељно, у зависности од потреба корисника, пружају геронтодомаћице и стручна лица која омогућавају родитељима
да што квалитетније проведу време са својом децом. Програм „Предах” подразумева помоћ у набавци намирница, припреми лаких оброка, у одржавању хигијене детета, контроли узимања лекова и здравствене неге, одласцима са дететом
у шетњу, помоћ у изграђивању основних вештина детета, као и у обављању кућних послова.
Пројекат бесплатне помоћи геронто домаћица старијим Чукаричанима, општина Чукарица, у сарадњи са агенцијом
„Нана”, спроводи од 2015. године. Тренутно, геронто домаћице обилазе 136 корисника на Чукарици, који живе сами,
имају преко 65 година старости и здравствене проблеме, због чега им је потребна повремена помоћ и подршка. Обилазећи кориснике широм Чукарице, осам геронто домаћица брине о набавци намирница и кућних потрепштина, пружа
помоћ у лакшим кућним пословима или припреми оброка, брине о набавци лекова и заказивању лекарских прегледа.
Многим корисницима подршка и помоћ су потребни да изађу и прошетају, или да једноставно
поразговарају и са неким попију кафу.
Већ пету годину заредом, у сарадњи са Удружењем „Потковица”, реализује се пројекат
„Хипотерапије” за малишане инклузивних група Предшколске установе „Чукарица”. Пројекат
се спроводи на београдском Хиподрому, као јединствена метода помоћи у лечењу, где се у
природном окружењу, у додиру са племенитом животињом, кроз игру и рекреацију, постижу
веома добри учинци за развој детета. Саму терапију спроводе стручна лица – дефектолози,
физиотерапеути и радни терапеути, уз сагласност лекара, а она позитивно делује на нормализацију мишићног тонуса, повећава обим и симетрију покрета, побољшава концентрацију и
пажњу и благотворно делује на опште емоционално и психолошко стање.
Успешно је завршен шести циклус „Школе родитељства”, у оквиру којег је тим
еминентних предавача будуће родитеље едуковао и информисао о трудноћи, психо-физичкој
припреми за порођај, самом порођају, дојењу, исхрани трудница и породиља, развоју и нези
бебе. Кроз свеобухватан програм, будуће маме и тате су имали прилику да добију квалитетне
информације, али и да учествују у радионицама и тако се на прави начин припреме за долазак
новог члана породице.
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Општина Чукарица већ четири године заредом дочекује поклон пакетима своје најмлађе суграђане. Од 2016. године,
која је на Чукарици обележена као „Година беба”, општина се труди да беби пакетима обрадује породице које су током
године добиле принову. Са жељом да родитеље са Чукарице подстакне да имају што више малишана, општина из године у годину на овај начин пружа подршку родитељима, већ од рођења детета. И ове године, општина је са радошћу
припремала свечану доделу пакетића, којима су често, уз маме, тате, баке и деке, присуствовали и најмлађи. Свака три
месеца, општина је домаћин својим најдражим гостима, а ове године Чукарица је имала више од 700 принова. Прве
пакетиће, на почетку године, родитељима је уручио председник општине Чукарица Срђан Коларић.
„Жеља нам је да обрадујемо и родитеље и најмлађе и да покажемо младим суграђанима да смо увек ту да бринемо о нашем нараштају. Од вртића, трудећи се да проширимо капацитете, преко квалитетних услова за рад у нашим
школама, до отварања нових радних места, ту смо да будемо сервис наших суграђана и подршка родитељима да деца
израсту у добре људе”, рекао је председник Коларић.
Ову лепу праксу општина ће наставити и наредне године, и беби пакетићима дочекати будуће принове.

Општина Чукарица се побринула и ове године да поклонима обрадује чукаричке ђаке прваке. Уз радост и узбуђење
које прати полазак у први разред, малишани су се обрадовали и пакетићама са бојицама, свескама и школским прибором, који су им додатно улепшали прве дане у школским клупама. Ове године, у први разред чукаричких школа
кренуло је 1850 првака. Прилику да их поздраве, пожеле им срећан полазак у школу и радосне прве школске дане,
имали су председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, заменик председника Бранислав Ћелић, помоћници
и чланови Већа општине Чукарица.
„Велика ми је радост и задовољство да вас поздравим и пожелим да вам школски дани буду радосни и лепи, као и
овај данас, да се лепо дружите и са лакоћом решавате школске задатке. Општина је увек ту да вас подржи током одрастања и образовања, а у „Години образовања”, као и свих претходних, трудимо се да створимо услове да боравите у лепо
уређеним учионицама, као и да обезбедимо бројне програме у којима ћете током распуста и школске године нешто
ново научити, дружити се и бавити спортом”, рекао је приликом посете Основној школи „Ђорђе Крстић” председник
Градске општине Чукарица Срђан Коларић.
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„Сервис за младе – јачање вештина из
информационо-комуникационих технологија”
Канцеларија за младе општине Чукарица у сарадњи са РАРЕИ реализује пројекат „Сервис за младе – јачање вештина из
информационо-комуникационих технологија”, а који финансира Министарство омладине и спорта. Циљ пројекта је афирмација активног учешћа младих у друштвеним токовима, повећање активности и подршка њиховој иницијативи, како би
се омогућио подстицај за економско оснаживање младих. Пројекат ће бити реализован кроз шест модула током којих ће
полазници у групним радионицама имати дводневне обуке информационо-технолошког описмењавања, што ће им бити
корисно за будући посао и усавршавање.

Трибине о превенцији
болести зависности

У сарадњи са ПС Чукарица организована је трибина посвећена проблему патолошког коцкања за ученике Хемијско-прехрамбено технолошке школе и Техничке
школе „Железник”. Предавачи су били помоћник командира Александар Куга и начелница у Специјалној болници за болести зависности у Драјзеровој Снежана Алчаз, која је говорила о узроцима, проблема и последицама патолошког коцкања.
„Наше удружење Умка”, у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Чукарица,
одржало је низ предавања о превенцији болести зависности међу малолетницима у склопу пројекта „Заједно против болести зависности”. Едукатор на пројекту је
био психолог Влајко Пановић, који је ученицима ОШ „Доситеј Обрадовић” одржао
предавање на тему „Старе и нове болести зависности”.

„Фабрика петица” и Канцеларија за младе по други пут организовали су фестивал „Kњига
је присутна” у просторијама Градске општине Чукарица. И ове године „Фабрика петица”
је ученицима старијих разреда основне школе и првог разреда гимназије представила
занимљиве госте Јасминку Петровић, најпознатију списатељицу за децу и младе у Србији
и Виктора Лазића, оснивача Музеја књига и путовања. Програм фестивала почео је радионицом Јасминке Петровић „Лето када сам научила да летим” у којој су деца истраживала
књиге и читање, преиспитивала свет, тражила одговоре на питања о разлозима читања.

„Књига је присутна”

Успешно реализован пројекат „Лето у библиотеци”
Удружење „Пријатељи деце Чукарице”, уз подршку Канцеларије за младе општине Чукарица и у сарадњи са библиотеком „Лаза Костић“, реализовало је пројекат „Лето у библиотеци”.
Током јула и августа одржане су радионице „Чаролија читања”, „Асертивна комуникација”
и „Читамо и драмимо”. Основци и средњошколци имали су прилику да вежбају креативно
писање, да присуствују књижевној вечери у Кући краља Петра, да разговарају и преиспитују теме које су за њих битне, вежбају вештине успешне комуникације и моделе конструктивног одговора на манипулацију и агресију, да кроз различите игре вежбају јавни наступ и
усвоје основне драмске елементе, дикцију и гласно читање. Радионице су водиле Милица
Јовановић, филолог, Верица Гутаљ Живковић, психолог и Светлана Сретеновић, глумица.

Одржан пети „Чука микс фестивал”

Удружење „Мрежа младих Србије” организовало је пети
„Чука микс фестивал” у парку на Бановом брду. Огроман број
посетилаца уживао је три дана у разноврсном уметничком
програму. Прва два дана била су посвећена неафирмисаним
младим рок бендовима, док је трећег дана фестивала
организовано вече омладинских драмских секција.
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„78 ДАНА”
Поред редовног програма и многобројних
пројеката које реализује у свом простору,
Културни центар „Чукарица” је одлучио да
2019. годину посвети обележавању двадесетогодишњице НАТО агресије на СРЈ. У то име,
у сарадњи са Војском Србије, осмишљен је пројекат под називом „78 дана”.
НАТО агресија је трајала 78 дана, па је зато изложено 78 слика које чине поставку изложбе, а симболично је одржано и двадесет предавања јер обележавамо 20 година од агресије на СРЈ. Сва предавања
почињала су у 12,44 часова, опет са намером да се подсетимо на резолуцију 1244.
Пројекат се састојао из три програмске целине. Изложба „НАТО агресија у 78 слика” је отворена 23. марта 2019. год. у Галерији „Старт ‚06” КЦ „Чукарица” и реализована је у сарадњи са истакнутим фоторепортерима тог времена. „Жива реч за колективно памћење” је назив циклуса од 20 предавања. Фото-монографија и
зборник предавања „Двадесета годишњица подсећања на дане отпора, одбране и страдања: НАТО агресија
у 78 слика” је трећи сегмент пројекта „78 ДАНА”.
Аутор изложбе је Зоран Јовановић Мачак, а на изложби су биле фотографије наших познатих фоторепортера: Матије Коковића, Милоша Цветковића, Горана Шљивића, Драгана Миловановића, Алексе Станковића, Игора Маринковића, Николе Фифића, Зорана Јовановића Мачка и Радета Прелића, са ослонцем на
фототеку и ауторе компаније „Новости“.
Отварању изложбе присуствовали су и студенти Савремене академије уметности на челу са редитељем
РТС-а Петром Станојловићем, који су извели један уметнички перформанс, подсетивши на страдање деце
и младих у току НАТО агресије.
Комплетна поставка је изложена у 14 градова Србије (Београд, Нови Сад, Ваљево, Краљево, Крагујевац, Крушевац, Прокупље, Врање, Лесковац, Ниш, Алексинац, Зајечар, Пожаревац и Панчево) и два града
Републике Српске (Бања Лука и Требиње), да би на крају, на симболичан начин, била предата у трајно власништво Гарди Војске Србије.
О НАТО агресији говорили су: државник Момир Булатовић, пуковник Славиша Голубовић, генерал-мајор
Божидар Делић, генерал-мајор Мирослав Лазовић, државник Никола Шаиновић, проф. др Милан Мијалковски, пуковник Стеван Ђуровић, социолог и новинар др Слободан Рељић, државник Живадин Јовановић,
генерал-мајор Милош Ђошан, прим. др сци. Алек Рачић, истражни судија Даница Маринковић, проф. Радивоје Паповић, проф. др Славко Ждрале, Зоран Анђелковић, потпуковник Видоје Ковачевић, проф. Нада
Секулић, проф. Миливоје Павловић, историчар др Александар Раковић и војни аналитичар Александар
Саша Радић.
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ПРЕДАВАЊЕМ ДР ЗОРАНА МИЛИВОЈЕВИЋА
ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА БРАКА

„ЗВЕЗДОБРОЈЦИ” – ТРИБИНА
О МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ

Сала Културног центра „Чукарица”
била је мала да прими све оне који
су дошли на предавање нашег
познатог психотерапеута др Зорана
Миливојевића, које је организовало
Удружење „Брак и породица” поводом
„Недеље брака”. Предавање „Верност
је предност” је привукло велики број
наших суграђана који су желели да
чују нешто више о верности, брачним
очекивањима, комуникацији, о томе
да ли постоји идеалан партнер или не.

БЕСПЛАТНЕ КРЕАТИВНЕ
РАДИОНИЦЕ ЗА ОСНОВЦЕ

Александра Нинковић Ташић, председник Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин организовала је трибину о Милутину Миланковићу у Хемијско-прехрамбено технолошкој школи, уз подршку
Градске општине Чукарица и Културног центра „Чукарица”. Подсетила нас је на звездобројца Миланковића:
астронома, геофизичара, доктора техничких наука и
градитеља, професора универзитета, историчара наука, изумитеља најтачнијег календара, писца, хроничара
20-г века. Овом трибином су обележена и два значајна
јубилеја: 140 година од рођења овог научника и 110 година од његовог доласка на Београдски универзитет.

Као и сваке године, Културни центар „Чукарица” се побринуо да ученици основних школа са наше општине креативно проведу зимски и летњи распуст. Организоване су
радионице: „Израда уникатних торби” , „Ја, глумац”, „Основи
програмирања за децу”, „Психолошке радионице”, „Модерна
музичка радионица – хорско певање, соло певање, клавир,
електрична и акустична гитара”, „Моделовање фигурица од
фондана”. Полазници ових радионица имали су прилику да
науче како идеју да реализују у пракси, да савладају основе глуме, програмирања као и да начине прве кораке у свирању одређених инструмената.

МЛАДИ РОКЕРИ ОДУШЕВИЛИ СВОЈОМ СВИРКОМ
Културни центар „Чукарица” је за младе организовао рок концерт на Летњој сцени у парку
на Бановом брду. Концерт је отворила група „Вето” која је својим наступом загрејала
атмосферу. Други на сцени био је бенд „Логичка грешка”. Публика је имала прилику да чује
њихове ауторске песме и осети добре вибрације које ова група емитује. На крају је наступио
бенд „Хантинг Соулс” са сјајном гитаристкињом и вокалом Ањом Дајић на челу. Програм
су водиле чланице Информативне редакције младих „Инфо Чука” Милица Томић и Анђела
Николић.

ЕМИНЕНТНИ ПИСЦИ ГОСТИ ТРИБИНЕ „СУСРЕТ С ПИСЦЕМ”
У оквиру традиционалне књижевне трибинe „Сусрет с писцем” коју води књижевни
критичар Милета Аћимовић Ивков, Културни центар „Чукарица” угостио је академике и
књижевнике. Матија Бећковић је представио збирку поезије „100 мојих портрета”, којом
се, према његовим речима, одужио блиским људима који су оставили трага у његовом
животу. Милосав Тешић је говорио о својој књизи „Калопера Пера”. Своја дела представили су и Миро Вуксановић, управник библиотеке САНУ, покретач и главни уредник
Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности” и писац Горан Петровић.
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РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈЕ ‘73

Председник ГО Чукарица на
промоцији монографије о Чукарици

Богат трибински програм са занимљивим темама, књижевне вечери посвећене представницима треће доби и осетљивим друштвеним групама и промоција
култура пријатељских земаља, незаобилазни су део програмске активности
галерије. Лепи примери представљања других култура су „Дани словачке културе”, као и „Дани Грчке у Галерији ’73”, који су отворили могућност будуће сарадње кроз размену уметника из ових земаља.
Када је ликовна уметност у питању, Галерија ’73 се може похвалити квалитетном излагачком активношћу иза које стоје чланови Уметничког савета галерије. Поред бројних уметника који су излагали у галерији, значајно је издвојити
изложбу посвећену „Сутјесци”, аутора познатог вајара Миодрага Живковића.
Макета „Сутјеске” нашла се у Музеју савремене уметности у Њујорку, познатијем
као Мома музеј, а након тога и у Галерији ’73. Такође је веома значајна и манифестација „Дани европске баштине”, која је градска манифестација, и која се петнаесту годину заредом организује у овој културној установи.
Посебан програм је посвећен деци и он се организује сваке суботе. У питању
су дечје радионице које се организују и у Галерији „Сања” и Галерији ’73.
Београд за почетнике

Председник Срђан Коларић на
отварању „Дана европске баштине”

Богдан Обрадовић гост трибине
Филозофски перформанс

Амбасадор Египта у Р. Србији
Његова екселенција Amr Aljowaily
са аутором Мишом Рупићем и
директорком Мирелом Пудар

Дани европске баштине

Михаил Хрушчик, трећи секретар
Амбасаде Словачке

Галерија Сања
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Хор Хеленофонија

РЕГИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ
КАО УСЛОВ ДОБРЕ ПРАКСЕ
Осврћући се на пет деценија постојања, колико Галерија
’73 већ за собом има, ушло се у нову етапу њеног развоја.
Ширећи границе српске културе, започело је повезивање
српских уметника са уметницима у региону и шире. Представљање Уметничке збирке Галерије ’73 у региону најбоље
је показало колики углед и репутацију има култура наше
земље међу суседима.
Поред представљања уметничке збирке у Требињу и
Братислави прошле године, Галерија је своје овогодишње
гостовање започела у Скопљу, а наставила у Пули.
Изложбом у Музеју македонске борбе у Скопљу, публика
је имала прилику да се упозна са радовима више од тридесет српских уметника којима је Галерија ’73 организовала
изложбе. Недавном изложбом у главном граду Словачке с
поносом је представљено најбоље што Галерија у овом тренутку има.
После успешног представљања уметничке збирке у галерији „Порта Македонија”, успостављене су везе са Српским
културним центром у Пули, са жељом представљања публици која је жељна да види оно што је последњих година било
на овом простору. Као резултат тога, Галерија ’73 представила је изложбу слика и скулптура из уметничке збирке на
одушевљење бројне публике у Истри и отворила могућност
сарадње са осталим градовима Истре. Реакције јавности су
биле снажне и сви тамошњи медији су испратили свечана
отварања. Значајно је напоменути да је подршка стигла и
од званичних представника Републике Србије, Амбасаде у
Скопљу и Конзуларног одељења Републике Србије у Ријеци.
Поред чињенице да промовише културу наших уметника, Галерија ’73 се труди да приближи и друге уметнике кроз
обележавање разноврсних културних програма. Ове године представљени су „Дане Грчке у Галерији ’73”, као и традиционална манифестација „Дани словачке културе”.

Свечано отварање
ли
изложбе Галерије ’73 у Пу

Амбасадор Шпаније на
Галерије ’73 у Скопљу

изложби

Скопљу
Изложба Галерије ’73 у

Пули
Изложба Галерије ’73 у
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ФЕСТИВАЛ „ЛЕТЊИ ДАН – МАТИЈА БАН”
Велики парк на Бановом брду окупио је
Београђане свих генерација, који су дошли да уживају у породичном фестивалу
„Летњи дан – Матија Бан”, који је организовала Туристичко-спортска организација општине Чукарица. Овај фестивал
се организује пету годину заредом, а за
добро расположење наших суграђана
ове године побринули су се Дејан Петровић са оркестром „Биг бенд” и глумац
Андрија Милошевић. На самом крају ове
манифестације у биоскопу на отвореном
била је пројекција филма „Такси блуз”.

ПРВИ РОК МАРАТОН BELGRADE NO COMPROMISE НА БАНОВОМ БРДУ
У препуном парку на Бановом брду одржан је први Rock маратон
Belgrade No Compromise. У оквиру осмочасовног програма наступили
су: Страшни змај, Бас и Стега, Loud, Bullit for a Badman, Чикине бомбоне, Bol&Di. Посебну пажњу привукли су најмлађи рокери, полазници
школе Master Blaster, као и полазници Blasterovog Rock кампа. Публика
је била фасцинирана и умећем десетогодишњег Петра Милутиновића
из Лазаревца, чији виртуозитет на бубњевима је „забринуо многе већ
афирмисане уметнике на удараљкама”. Највише скандирања и аплауза
код публике изазвала је легендарна Тања Јовићевић, док је хитове „Октобра 1864” у глас певала старосно разнолика публика.

„САВА РИВЕР ФЕСТ” У ОСТРУЖНИЦИ
У Остружници, на обали Саве, одржан је пети рок
фестивал „Сава ривер фест”. Програм је почео наступом
ди-џеја Терзе, а потом, пред неколико стотина
посетилаца, свирку су наставили бенд из Обреновца
„Route 66”, бенд „Фајронт” и „Mud house” бенд.
Покровитељ „Сава ривер феста” ове године је била
Туристичко-спортска организација Чукарица.

„ПОЕТА КОД ЧУКАРИЧКЕ ЧЕСМЕ”
Под покровитељством Туристичко-спортске организације Чукарица организована је пета сезона манифестације „Поета код чукаричке чесме”. Вечери су биле
посвећене поезији, музици, игри и песми. Назив овогодишње манифестације био је „Одличан 5”, симболично у
складу са петом сезоном, али и као оцена коју су наши
суграђани дали „Поети” самим својим присуством.
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ТУРНИР „PERFECT COUPLE 2019”
Манифестација „Perfect couple 2019” одржана је по трећи пут
на Ади Циганлији, у организацији Удружења за промовисање
спорта „Hill Familia” и генералног покривитеља Туристичко-спортске организације Чукарица. Турниром у одбојци на песку
је продефиловало више од четрдесет мешовитих екипа, док
се на финални турнир квалификовало 12 савршених парова.
Титулу најбољег понела је екипа „Дебелице”, у саставу Ана
Марија Митровић и Лука Глутеша.

ГАСТРОНОМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Многе гастрономске манифестације одржавају се већ традиционално на Ади Циганлији. Већ десет година заредом, под
слоганом „Ћумуром са хумором”, „Чукаричка феријална роштиљијада” окупља велики број роштиљџија и љубитеља природе. Саставни део роштиљијаде су и фестивал фолклора, фестивал традиционалних игара, разна спортска такмичења и
акција добровољног давања крви.
Ове године, по први пут, на Ади Циганлији је организована чукаричка гулашијада под називом „Гљиварска трпеза”. Поред тога што су дегустирали гулаш, посетиоци су могли да виде разноразне производе од гљива, изложбене експонате,
уметничке радове на тему гљива, као и да пробају гљиварски гулаш, такозвни „гљиваш”, и гљиварске деликатесе, а за заједничку изложбу био је задужен Миколошко- гљиварски савез Србије, који је изложио гљиварску литературу, као и органске
производе.
Манифестација „Чукарички котлић-породични дан”, организована у Спортском центру „Жарково”, је гастрономско
спортско- рекреативани програм, припремљен са циљем породичног дружења и уживања у гастрономским специјалитетима. Поред тога, присутни су имали прилику да се опробају и у надвлачењу конопца, спидминтону и бадминтону, пикаду,
тенису, „између две ватре” и малом фудбалу.
Чукарица је ове године била домаћин шестог по реду гастрономског каравана „Изађи ми на теглу”. У великом финалу,
где су се такмичиле екипе из тридесет градова и општина, титулу најбољег ајвар мајстора у 2019. години понела је породица Костић из Куршумлије, по чијем ће се рецепту правити одређена количина ајвара, која ће се наћи у продаји у великим
ланцима супермаркета.

ОДРЖАНО ШЕСТО „СПОРТСКО САБРАЊЕ СВЕТЕ СРБИЈЕ”
Традиционална манифестација „Спортско Сабрање Свете Србије” одржана је на Ади
Циганлији у организацији Православног спортског удружења „Свети Срб и ја”, а уз
подршку Градске општине Чукарица. Шесто окупљање je, између осталог, било посвећено одбојци, а главну реч су водиле наше репрезентативке – актуелне светске
првакиње. Спортски програм чинили су и турнири у кошарци, фудбалу, рукомету,
стоном тенису. Посебна пажња ове године поклоњена је многодетним породицама,
као и овогодишњем великом јубилеју – прослави осам векова самосталности Српске
Православне Цркве. Специјални гости „Сабрања” су била деца спортских филијала
„Свете Србије” са Косова и Метохије, из енклава Ново Брдо и Пасјане.
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ОДРЖАН IV САБОР ЧОВЕКОЉУБЉА
У ПАРКУ НА БАНОВОМ БРДУ
Четврти Сабор
човекољубља
Србије, јединствена
манифестација, коју
организују Црвени крст Чукарица и Градска
општина Чукарица, одржана
је у парку на Бановом брду. На Сабору је учествовало 30
установа социјалне заштите, хуманитарних организација
и удружења грађана, који воде бригу о широком кругу
корисника. Сабор је осмишљен са циљем да рад и труд
ових установа представи широј јавности и предузетницима, који су спремни да помогну њихове активности.
Гости Сабора, и ове године, били су малишани са Косова
и Метохије, из Грачанице.
Ове године награду „Чари човекољубља” су добили
„Retail coffee”, Срђан Васић, Десета гимназија „Михајло
Пупин”, „International Orthodox Christian Charities” и Радио телевизија Србије – емисија „Јутарњи програм”.

ОБИЛАЗАК СВЕТИЊА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Црвени крст Чукарица и Црвени крст
Врачар учествовали су са СРУОСИ Победник у обиласку Косова и Метохије
особа са инвалидитетом. Чланови
удружења показали су истинску жељу
да, без обзира на бројне потешкоће,
обиђу Косово и Метохију и наше светиње. Изузетну подршку пружили су
им Црвени крст Косова и Метохије, Црвени крст Звечан, Црвени крст Штрпце
и Црвени крст Ораховац. Овом приликом договорено је да Црвени крст Чукарица буде домаћин деци са Косова
и Метохије на тродневном боравку у
Београду током јуна месеца.

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
Рекреативно-хуманитарна акција под називом „Трка за срећније
детињство”, одржана на Атлетском стадиону Републичког завода
за спорт у организацији Црвеног крста Чукарица, и ове године
окупила је велики број учесника. Манифестација се сваке године
организује са циљем да окупи ђаке који ће учествовати у трци и
куповином стартног броја, прикупити средства за помоћ својим
болесним или социјално угроженим вршњацима.

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ
САЈАМ КОЛЕКЦИОНАРА
Традиционални Сајам колекционара одржан је по
27. пут на Чукарици, у организацији Савеза извиђача општине Чукарица и
Савеза извиђача Србије –
Одред извиђача „Михајловац“. У просторијама Хемијско-прехрамбено технолошке школе окупило се више
од 250 учесника одреда извиђача из целе Србије, а своје
колекције представили су и гости из Словеније и Црне
Горе. На традиционалном Сајму, извиђачи су представили
своје колекције значки, марама, амблема, разгледница и
других извиђачких предмета.
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КАМП „ОСЕТИ АВАНТУРУ 2019“
Савез извиђача Чукарице традиционално сваке године организује извиђачки камп на Дрини, у месту
Црна Бара, код Богатића. Ове године, на табору под
називом „Осети авантуру 2019”, Савез извиђача Чукарица, у сарадњи са одредима „Михајловац” и „Бреза”, окупио је 30 малих извиђача са Чукарице, као и
госте из Звечана и Словеније.

СПОРТ на ЧУКАРИЦИ
СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ
ЗА ЧУКАРИЧКЕ ШКОЛЕ

ПРОГРАМИ ЗА
ОСНОВЦЕ СА
ЧУКАРИЦЕ
Градска општина Чукарица, у сарадњи
са спортским клубовима, већ трећу годину заредом,
обезбедила је бесплатне спортске активности за ученике током летњег распуста. Деца су имала прилику
да се баве кошарком, одбојком, фудбалом, атлетиком,
риболовом, шахом, голфом, бадминтоном, оријентирингом, али и борилачким вештинама (теквондо, савате, кик бокс, карате) и спортовима на води (веслање
и драгон боут). Од новембра месеца ђаци основних
школа са општине могу бесплатно да користе услуге
наткривеног олимпијског базена у Кошутњаку за реализацију рекреативног пливања.

ДОДЕЉЕНИ ВАУЧЕРИ НАЈБОЉИМ
ЂАЦИМА СПОРТИСТИМА СА ЧУКАРИЦЕ
Општина Чукарица и ове године припремила
је спортске реквизите за 18 чукаричких основних школа. На овај начин, општина сваке школске године, на предлог самих школа, обезбеђује
спортске реквизите како би се настава физичког
одржавала у што квалитетнијим условима. Овом
приликом, општина је донирала школама лопте
за фудбал, одбојку, кошарку и рукомет.

За ученике чукаричких школа, који су током протекле
године освојили одличја на спортским републичким
такмичењима, општина Чукарица обезбедила је вредне
награде, ваучере за куповину спортске опреме. Ваучере
је добило 58 ученика и професори који су ученике припремали за ова такмичења.

ШКОЛСКИ СПОРТ
Успешно су организована бројна школска
спортска такмичења, a
спортови који су окупили највише деце су
фудбал, одбојка, кошарка, крос и стони тенис.
Велико интересовање наших најмлађих владало
је за манифестације „На слово на слово”, „Мала
олимпијада” и „Дан изазова”. Посебно смо поносни на два дечака из ОШ „Јосиф Панчић”, који су
освојили друго место на републичком такмичењу у пливању, и то: у дисциплини 50 м делфин
– Андреј Делић и у дисциплини 50 м леђно – Никола Докмановић.

ФК „СРЕМЧИЦА” ПОБЕДНИК
27. ЗИМСКОГ ФУДБАЛСКОГ ТУРНИРА

Победници традиционалног 27. Зимског фудбалског
турнира, који се одржао на теренима Фудбалског савеза Београда на Ади Циганлији, ове године су фудбалери ФК „Сремчица”. Победнички пехар доделио је
промотер овогодишњег такмичења, чувени голман
Партизана и репрезентативац Иван Ћурковић. Турнир
се одржава са циљем да омогући фудбалским аматерским екипама са Чукарице и Београда да се припреме
и играју што више утакмица пре почетка сезоне.
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ДЕВЕТ ДЕЦЕНИЈА ОД СМРТИ
ДР АРЧИБАЛДА РАЈСА

Комеморативна свечаност, уз одавање државних и војних почасти, одржана је код споменика др Арчибалду
Рајсу у Топчидерском парку. На тај начин обележено је
90 година од смрти др Рудолфа Арчибалда Рајса, великог хуманисте, пријатеља Србије и истакнутог научника и криминолога. Чланови Удружења потомака солунских ратника, које носи име др Арчибалда Рајса, одали
су помен и положили цвеће на гроб великана на Топчидерском гробљу. Венце су положиле делегације Удружења потомака солунских ратника „Др Арчибалд Рајс”,
Општинска организација СУБНОР Чукарица, Удружење
за неговање и чување српске баштине „Кајмакчалан”,
као и бројни грађани поштоваоци др Арчибалда Рајса.

ОБЕЛЕЖЕНА 50-ГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА
ОКУД „МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ”
У просторијама ОКУД „Миломир Петровић” у Сремчици обележена је 50-годишњица постојања и успешног рада друштва. На Свечаној скупштини додељене су захвалнице за изузетан допринос у
развоју друштва, а међу награђенима је и ГО Чукарица. Такође ГО
Чукарица је доделила плакету ОКУД – у „Миломир Петровић” поводом обележавања овог значајног јубилеја.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
УСТАНОВE ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ „СРЕМЧИЦА”

ЈУБИЛЕЈ УДРУЖЕЊА „СТАРИ ЧУКАРИЧАНИН”
Редовном годишњом скупштином, која је одржана у Културном
центру Чукарица, Удружење староседелаца „Стари Чукаричанин”
обележило је 25 година успешног рада и постојања. Обележавању
значајног јубилеја чукаричког удружења присуствовали су бројни
чланови. Након Годишње скупштине и извештаја о раду Удружења
у претходних годину дана, додељене су захвалнице и признања
дугогодишњим члановима који су у Удружењу свих 25 година, као
и члановима који су се прикључили пре 10 или 15 година. Додељене су и повеље сарадницима који су дали допринос и подршку
раду Удружења у претходном периоду.
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Установа за децу и младе „Сремчица” прославила је свој педесети
рођендан у друштву званица које
увек радо излазе у сусрет потребама Установе и њених корисника. Корисници су за ову прилику
припремили музичко-литерарни
програм којим је свечаност отворена, као и изложбу цртежа коју
су присутни посетили и разговарали са задовољним ауторима.

САРАДЊА СА ДНЕВНИМ КЛУБОМ
ЗА СТАРА ЛИЦА У ЖАРКОВУ
Општина Чукарица има изузетно добру сарадњу са једним од
најактивнијих клубова за стара лица, који је ове године прославио 29
година постојања.
Свечано је било на обележавању славе Дневног клуба за стара лица у Жаркову, Свети Јоаким и Ана, која је прослављена у присуству гостију и пријатеља, међу којима су били и председник Градске
општине Чукарица Срђан Коларић и чланица Већа Стана Лукић. Председник је свим корисницима и запосленима упутио честитке поводом
славе, пожелео им да још дуго година заједно прослављају и буду активни, весели и ведри, као и досада. Изразио је понос што је клуб у
Жаркову један од најактивнијих у граду и што са истим ентузијазмом
и енергијом учествује и припрема бројне програме, манифестације и
међугенерацијска дружења. Истичући да општина Чукарица брине о
потребама својих старијих суграђана, председник је најавио и скоро
отварање још једног новог простора за пензионере у Железнику.
На традиционалним прославама рођендана, који се у клубу организују свака три месеца, радо виђени гости су и представници општине, који слављенике увек обрадују тортом, уз срдачне честитке.
У оквиру овог клуба потекао је ансамбл „Има дана”, који ове године
обележава четврт века постојања.

ЧУКАРИЧКИ ПЕНЗИОНЕРИ
НА ИЗЛЕТИМА ПО СРБИЈИ
Са циљем побољшања друштвеног активизма наших најстаријих
суграђана, Туристичко-спортска организација Чукарица наставила је са организовањем бесплатних излета за сениоре Чукарице.
Током ове године, природне, историјске и културне знаменитости
наше земље обишло је 1300 чукаричких пензионера. У питању је
било више различитих дестинација, од Златибора, Новог Сада и
Фрушке горе, Зрењанина, до Овчар бање и Вршца.
Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић пожелео је пензионерима срећан пут и лепо дружење на излету, истичући да ће се Општина трудити да различитим активностима и
програмима подигне квалитет живота сениора и треће доба им
учини што лепшим и садржајнијим.
Специјалан гост на
једном од путовања био
је Слободан Цветковић,
који је својим хуманим
гестом спасио тек
рођену бебу остављену
у контејнеру у Жаркову.
Као чин захвалности за
исказану пожртвованост,
ГО Чукарица је поклонила
господину Цветковићу и
његовој супрузи излет на
Златибор.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 75 ГОДИНА
ОД ОСЛОБОЂЕЊА ЧУКАРИЦЕ
Поводом обележавања Дана ослобођења Чукарице у Другом
светском рату, положени су венци на споменик борцима ослободиоцима у парку на Бановом
брду.
У име Градске општине Чукарица венце су положили заменик председника општине
Бранислав Ћелић и председник
Скупштине Милан Стојић.
Поводом обележавања 75. година ослобођења, венце су положили представници Градске
општине Чукарица и на споменике палим борцима у насељима
Сремчица, Рушањ, Умка, Железник, Остружница и Жарково.

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА СА ИРАКЛИОНОМ
Повељу о братимљењу Градске општине Чукарица и критске престонице Града Ираклиона потписали су председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и градоначелник Ираклиона Василис Лабринос у Градској
кући на Криту.
Потписивању протокола о сарадњи присуствовали су амбасадор Републике Србије у Грчкој Душан Спасојевић, први саветник амбасаде Александра Станковић, помоћница министра просвете за инспекцијске послове
Јасмина Јовановић и заменик градоначелника Ираклиона Ђан Андреа Гаранћини.
Протокол је потписан са циљем развоја сарадње у области локалне самоуправе и пружања услуга грађанима, подстицања привредне сарадње и размене искустава посебно у области економије, успостављања сарадње у области културе, туризма, науке, уметности, спорта и образовања, спровођења заједничких пројеката
од интереса за грађане и развој локалних самоуправа и сарадње у успостављању директних веза између установа и институција са својих територија.
Током боравка на Криту, делегација Градске општине Чукарица се сусрела са највишим представницима
острва Крита и Града Ираклиона. Угостио их је гувернер Крита Ставрос Арнаутакис, а имали су сусрете и са
председником критског парламента Јоргосом Пицулисем и бројним другим представницима Града Крита.
У складу са принципима традиционално добрих дипломатских веза између Републике Србије и Републике
Грчке, ово је први корак ка успостављању сарадње која има за циљ размену знања и искуства у различитим
областима друштвеног живота и може бити добра шанса за даљи развој обе општине.
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ОСВЕШТАЊЕ ЗВОНА ХРАМА САБОРА СВЕТОГ ЈОВАНА
КРСТИТЕЉА У РУПЧИНАМА
Протојереј-ставрофор Бранко Митровић, старешина Храма Светог Вазнесења Господњег у Жаркову, са свештенством чукаричких храмова, освештао је звона на новом Храму Сабора Светог
Јована Крститеља у Рупчинама. Чину освећења претходило је
служење свете литургије којој је присуствовао велики број верника и представници општине.
У својој беседи отац Оливер Суботић поручио је да је изградња храмова најтрајније дело које остаје и након овоземаљског живота будућим поколењима. Отац Оливер Суботић изразио је захвалност на помоћи око изградње храма председнику
Градске општине Чукарица Срђану Коларићу и председнику
Црквеног одбора Милошу Спасеновићу.

ПАТРИЈАРХ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ НА ТРИФУНДАН
И СВЕТУ ПЕТКУ У ЧУКАРИЧКИМ ХРАМОВИМА
У Цркви Светог Трифуна на Топчидерском гробљу обележена је
храмовна слава у присуству великог броја верника. Свету архијерејску литургију служио је Његова светост патријарх српски господин Иринеј. Литургији су присуствовали председник Градске
општине Чукарица Срђан Коларић и члан Већа Дејан Јањић.
Његова светост патријарх српски господин Иринеј служио је и
на празник Преподобне мати Параскеве – Свете Петке свету архијерејску литургију у Храму Свете Петке на Чукаричкој падини.
Домаћини славе били су протођакон др Петар Дабић, протојереј Саша Крстић и Никола Дабић са породицама. Молитвеном
сабрању присуствовао је помоћник председника Градске општине Чукарица Петар Мандић, као и Наталија Шатилина, директорка представништва Руских црквених звона.

БОГОЈАВЉЕЊЕ
Велики хришћански празник Богојављење обележен је и ове године пливањем за Часни крст на Ади Циганлији. Традиционално Богојављенско пливање, које се одржава већ 21. пут, организује oпштина Чукарица, Туристичко-спортска
организација Чукарице, Храм Светог Ђорђа и Ада Циганлија. Победник овогодишњег пливања за Часни крст је Павле
Драгишић, који је и раније учествовао, а ове године је најбрже допливао до Часног крста. Председник Скупштине
општине Чукарица Милан Стојић уручио је победнику Победнички плашт, а Часни крст уручио је отац Славко Божић.
Догађају је претходила традиционална богојављенска литургија у Храму Светог Ђорђа, којој су присуствовали
бројни грађани. Након литургије, формирана је литија, на чијем челу је био јерусалимски крст који су носили припадници Жандармерије, а у пратњи су
били представници општине, грађани, кадети Војне академије, свештенство чукаричких храмова и чланови
КУД-ова. „Молитва на језеру“ одржана је под уметничким руководством професора Николе Рацкова,
а Богојављенску беседу одржао је, и
пливаче благословио, епископ Стефан, викар патријарха Иринеја.
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О

дборници Скупштине ГО Чукарица током 2019. године усвојили су низ значајних одлука, информација, програма,
планова и извештаја битних за развој општине Чукарица. У раду се користио договор са председницима одборничких група које имају одборнике у Скупштини ГО Чукарица, уз прихватање сугестија и предлога за рад Скупштине.
Припремљеност седница и материјала који су разматрани, присуство представника јавних предузећа, као и информисање
о свим актуелним питањима, утицало је на ефикасан и добар рад на седницама.
На јулској седници Скупштине донет је Закључак којим је дато позитивно мишљење на Нацрт одлуке о промени Статута
града Београда.
На седници Скупштине ГО Чукарица која је одржана 25. септембра 2019. године донет је Статут градске општине Чукарица. Овим Статутом, у складу са Статутом града Београда, уређују се: положај, права и дужности Градске општине Чукарица и
начин, услови и облици њиховог остваривања, симболи, празник и слава Градске општине Чукарица, територија, послови,
органи, организација и рад органа Градске општине Чукарица, број и избор одборника Скупштине градске општине Чукарица, образовање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, начин управљања грађана пословима из надлежности Градске општине Чукарица и друга питања од значаја за Градску општину Чукарица.
У протеклој години, донете су следеће одлуке: Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичко-спортске
организације градске општине Чукарица; Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2018. годину;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи ГО Чукарица; Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву ГО Чукарица; Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији ГО Чукарица; Одлука о утврђивању дела Рушња као посебног насељеног места на подручју ГО Чукарица у складу са чланом 2, став 3.
Одлуке о одржавању чистоће.
Такође је донет Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду.
У 2019. години, усвојени су следећи извештаји: Извештај о раду Скупштине и радних тела Скупштине ГО Чукарица за
2018. годину; Извештај о раду Већа и комисија Већа ГО Чукарица за 2018. годину; Извештај о раду Управе ГО Чукарица за
2018. годину; Извештај о раду Општинског правобранилаштва ГО Чукарица за 2018. годину; Извештај о раду Канцеларије за
младе ГО Чукарица за 2018. годину; Извештај о раду и финансијском пословању КЦ „Чукарица” за 2018. годину; Извештај о
раду и финансијском пословању КУ „Галерија ‘73” за 2018. годину; Извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Пословни
центар Чукарица” за 2018. годину; Извештај о реализацији програма рада и финансијског плана Туристичко-спортске организације Чукарица за 2018. годину; Извештај о раду Црвеног крста Чукарица за 2018. годину; Извештај о раду библиотеке
„Лаза Костић” - Чукарица за 2018. годину; Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у
2018. години; Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица
и повратника по споразуму о реадмисији у 2018. години; Извештај о извршењу буџета Градске општине Чукарица за период
1. јануар–30. јун 2019. године.
На септембарској седници Скупштине усвојене су следеће информације: Информација о упису у основне школе и припремљености школа за рад у школској 2019/2020. години и програми мера у спровођењу безбедности ученика у школама
и школским двориштима; Информација о реализацији уписне политике (за профиле) у средњим школама на територији ГО
Чукарица и њихова припремљеност у опреми и кадровима; Информација о реализацији програма обухвата деце предшколског узраста на територији ГО Чукарица у Предшколској установи „Чукарица” и припремљеност за рад; Информација
о активностима на текућем одржавању основних школа и вртића на територији ГО Чукарица у 2019. години; Информација
о текућим инвестицијама и планираним инвестицијама у основним школама на територији ГО Чукарица и у Предшколској
установи Чукарица;
Разматране су и усвојене информације о раду јавних предузећа, установа и служби, чији је рад од непосредног интереса
за функционисање Градске општине Чукарица и то: Информација о активностима ЈП „Поште Србије” на унапређењу и развоју
делатности на територији ГО Чукарица у 2018. години; Извештај о изведеним радовима на уређењу јавног осветљења на
територији ГО Чукарица; Извештај о раду ЈКП „Београдски водовод и канализација” на територији ГО Чукарица; Извештај о
раду ЈКП „Зеленило Београд” и Извештај о раду ЈКП „Градска чистоћа” на територији ГО Чукарица у 2018. години.
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Председник Скупштине
ГО Чукарица
МИЛАН СТОЈИЋ
Тел. 3052-135
mstojic@cukarica.rs

Заменик председника Скупштине
ГО Чукарица
МИРЈАНА АНДРИЋ
Тел. 3052-135
mandric@cukarica.rs

Секретар Скупштине
ГО Чукарица
ГОРДАНА ПОПОВИЋ
Тел. 3052-127
gpopovic@cukarica.rs

Заменик секретара Скупштине
ГО Чукарица
БЕАТИНА ЖИВКОВИЋ
Тел: 3052-138
bzivkovic@cukarica.rs

Председник ГО Чукарица
СРЂАН КОЛАРИЋ
Тел. 3052-111
predsednik@cukarica.rs

Заменик председника ГО Чукарица
БРАНИСЛАВ ЋЕЛИЋ
Тел. 3052-115
bcelic@cukarica.rs

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Помоћник председника за
област финансија и инвестиција
ВЛАДЕТА ЈОВАНОВИЋ
Тел. 3052-199
vjovanovic@cukarica.rs

Помоћник председника за
област спорта и омладине
МИРКО СТАМАТОВИЋ
Tел. 3052-168
mstamatovic@cukarica.rs.

Помоћник председника за
област друштвених делатности
ПЕТАР МАНДИЋ
Тел. 3052-213
pmandic@cukarica.rs

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ВИОЛЕТА ЈЕВЂИЋ
Ресорна задужења:
финансије, буџет, мали радови,
месне заједнице.
Тел. 3052-199
vjevdjic@cukarica.rs

AЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ
Ресорна задужења: имовинско-правни и
грађевински послови, урбанизам, привремено
насеље Макиш и привремени објекти.
Тел. 3052-115
ablagojevic@cukarica.rs

СЛАВИША ШОТРА
Ресорна задужења:
предузетништво и
запошљавање, омладина
и спорт.
Тел. 3052-120
ssotra@cukarica.rs

СТАНА ЛУКИЋ
Ресорна задужења: предшколске установе, особе
са инвалидитетом и здравство, социјална политика
и ромска питања и СКГО.
Тел. 3052-120
stlukic@cukarica.rs

ЖЕЉКО РАБЉЕНОВИЋ
Ресорна задужења: саобраћај,
ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, водопривреда
и ванредне ситуације.
Тел. 3052-115
zrabljenovic@cukarica.rs
ГОРАН УСКОКОВИЋ
Ресорна задужења: стајалишта,
ЈКП „Градска чистоћа”,
комунална инспекција и
полиција, зоохигијена,
невладине организације,
односи са удружењима грађана,
РВИ и култура.
тел. 3052-120
guskokovic@cukarica.rs

ЧЕДОМИР СОВТИЋ
Ресорна задужења: комунална инфраструктура
– асфалтирање улица и тротоара, сигнализација,
улична расвета и ЈКП „Зеленило Београд”
Тел. 3052-120
csovtic@cukarica.rs
ДЕЈАН ЈАЊИЋ
Ресорна задужења: основно, средње, више
и високо образовање, односи са верским
заједницама.
Тел. 3052-135
djanjic@cukarica.rs
НИКОЛА ЂУКАНОВИЋ
Ресорна задужења: привреда, пољопривреда
и екологија.
Тел. 3052-120
ndjukanovic@cukarica.rs.
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