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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
Поверење наших грађана, потврђено на
изборима, довољан нам је показатељ да је
препознато наше досадашње залагање и
напоран рад и да смо на правом путу. Уједно, пред нама је и велика одговорност да
спроведемо у дело све планиране циљеПодржавамо рад премијера
ве, али и обавеза да радимо још више и
Александра Вучића и Владе
напорније за добробит свих Чукаричана.
Републике Србије у спроНакон конституисања новог сазива Скупштине и избора новог руковођењу реформи, које ће
водства, и даље се залажемо за исте приоритете, јер једино они нашу
Србију учинити модерним,
Чукарицу воде путем напретка.
просперитетним и уређеРазвијена инфраструктура услов је за нове инвестиције, а привредним друштвом. Труд, рад и
на улагања у нашу општину дају простор за отварање нових радних
искрена посвећеност наместа и бољи и квалитетнији живот наших суграђана. Привредна снага
шег Премијера на путу ка
и привредни амбијент у великој мери зависе од сарадње и успешне синапретку Србије узор су и
нергије привредника и локалне самоуправе, те је једна од најважнијих
руководства општине Чукастратешких одлука да предусретљивошћу помогнемо свим привредрица, које је све своје снаге
ним субјектима.
усмерило ка бољем животу
Усвајањем Генералног урбанистичког плана, простор Макишког
наших грађана.
поља постаје привредно-комерцијална зона. Следећа фаза у реализацији овог круцијалног пројекта, како за Чукарицу, тако и за Град, је
израда Детаљног урбанистичког плана. Први корак у тој фази, који је већ покренут од стране Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда је конкурс за идејно решење, након чега ће се приступити
изради плана у 2017. години. Након овога простор од 1160 хектара ће бити отворен за нове инвестиције и
нова радна места, што је приоритет општине Чукарица.
Верујем да су Чукаричани посебно поносни на нови Бетекс, који је недавно отворен на старом месту.
Подсетили смо се на време када смо са радошћу долазили у једну од првих робних кућа у граду, а драго
нам је да ће ово поново постати место које окупља и везује Чукаричане свих генерација.
Подела на грађане првог и другог реда за нас је непознаница, зато је и даље главни приоритет равномеран развој свих делова Чукарице. Настављамо са асфалтирањем улица, изградњом дечијих игралишта
и паркова, уређењем школа и у свему томе имамо велику помоћ Града и градских комуналних служби.
Задовољство наших суграђана који нас дочекају у рубним насељима у којима годинама није било никаквих улагања нам даје подстрек да истрајемо у циљу стварања једнаких услова за живот свих Чукаричана.
Посебно сам поносан на чињеницу да је општина Чукарица у 2015. години имала највише новорођених
беба у Граду. Са жељом да малих Чукаричана буде и више у овој години, 2016. годину прогласили смо „Годином беба” и за најмлађе становнике припремили дарове. Општина Чукарица има одговорну политику
када су у питању најмлађи суграђани, јер бригом о њима показујемо да бринемо о будућности. Зато са
великом пажњом уређујемо игралишта за децу, улажемо у текуће одржавање школа, а адаптирали смо и
680 м2 Дома здравља, у чијем ће највећем делу бити гинеколошка служба. Припремили смо и велики број
радионица и спортских активности за децу, како бисмо обезбедили неопходне услове за њихов правилан
раст и развој.
Иако је улагање у младе, који су главна покретачка снага сваког друштва, увек добар избор, не смемо
заборавити ни наше најстарије суграђане. Бесплатна зимница, излети по Србији, обука за коришћење интернета и скајпа, вежбе као превенција остеопорозе, само су неки од програма које организујемо за чукаричке пензионере, за које увек влада велико интересовање. Брига о најмлађима, брига о старијима, брига
о свим грађанима Чукарице, то је наша дужност. Локална заједница је ту да повеже своје грађане и да буде
отворена за њихове проблеме, потребе и предлоге. На многе изазове које смо поставили смо већ одговорили и грађани су то препознали, а то нам даје мотив да истрајемо на начин како смо радили у претходном
периоду и да убудуће будемо још бољи.
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КОНСТИТУИСАНА СКУПШТИНА
И ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Н

а конститутивној седници Скупштине Градске општине Чукарица која је одржана
26. априла, изабрано је ново руководство које ће предводити општину у наредне
четири године. Одборници су већином гласова за председника општине Чукарица
изабрали досадашњег председника Срђана Коларића, који је био на челу листе Александар
Вучић – Србија побеђује.
„Настављамо са радом у интересу грађана Чукарице. Највише ћемо обратити пажњу на
стварање услова за нова радна места и равномеран развој свих делова Чукарице”, рекао
је председник захваливши се одборницима на указаном поверењу.
„Наставићемо добру сарадњу са Градом и трудићемо се да постоји добра комуникација
међу одборницима и да заједно радимо за добробит грађана Чукарице”, рекао је Срђан
Коларић.
За заменика председника општине Чукарица изабран је Бранислав Ћелић (СНС).
Скупштином ће председавати и у наредне четири године досадашњи председник
Скупштине Милан Стојић (СПС), док је његов заменик Мирјана Андрић (СНС).
За чланове Већа општине Чукарица изабрани су Жељко Рабљеновић (СНС), Виолета
Јевђић (СНС), Александар Благојевић (ПС), Стана Лукић (СНС), Здравко Топаловић (СРС),
Зоран Адамовић (ЈС), Татјана Видојевић (СНС), Горан Ускоковић (СНС) и Дејан Јањић (СДСС).
Председник
ГО Чукарица
СРЂАН КОЛАРИЋ
Тел. 3052-111
predsednik@cukarica.rs
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Заменик председника
ГО Чукарица
БРАНИСЛАВ ЋЕЛИЋ
Тел. 3052-115
bcelic@cukarica.rs

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Председник Скупштине
ГО Чукарица
МИЛАН СТОЈИЋ
Тел. 3052-135
mstojic@cukarica.rs

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

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

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

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ТАТЈАНА ВИДОЈЕВИЋ
Ресорна задужења:
комунални послови (депоније,
улична расвета, асфалтирање
улица и тротоара, паркинзи),
ЈКП „Зеленило Београд”,
ЈКП „Градска чистоћа”, Зоохигијена.
Тел. 3052-120
tvidojevic@cukarica.rs
ВИОЛЕТА ЈЕВЂИЋ
Ресорна задужења:
финансије, буџет, мали радови,
месне заједнице.
Тел. 3052-199
vjevdjic@cukarica.rs
ЖЕЉКО РАБЉЕНОВИЋ
Ресорна задужења: саобраћај
(„Ластa”, „ГСП”, сигнализација,
стајалишта и превоз деце),
ЈКП „Београдски водовод
и канализација”,
ванредне ситуације.
Тел. 3052-115
zrabljenovic@cukarica.rs
СТАНА ЛУКИЋ
Ресорна задужења: предшколске
установе, особе са инвалидитетом
и здравство, социјална политика
и ромска питања, СКГО.
Тел. 3052-120
stlukic@cukarica.rs

ДЕЈАН ЈАЊИЋ
Ресорна задужења: основно,
средње, више и високо образовање,
односи са верским заједницама.
Тел. 3052-135
djanjic@cukarica.rs
ЗДРАВКО ТОПАЛОВИЋ
Ресорна задужења: привреда,
пољопривреда, водопривреда
и екологија.
Тел. 3052-120
ztopalovic@cukarica.rs
AЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ
Ресорна задужења: имовинско-правни и грађевински послови,
урбанизам, привремено насеље
Макиш и привремени објекти.
Тел. 3052-115
ablagojevic@cukarica.rs
ЗОРАН АДАМОВИЋ
Ресорна задужења: предузетништво
и запошљавање, омладина и спорт.
Тел. 3052-120
zadamovic@cukarica.rs
ГОРАН УСКОКОВИЋ
Ресорна задужења: невладине
организације, односи са
удружењима грађана, РВИ и култура.
тел. 3052-120
guskokovic@cukarica.rs
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ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ
Протекла година за Чукарицу је била година рада и напредовања. Са око 20 км асфалтираних
улица и уређењем најважнијих жила куцавица чукаричких насеља урађено је више него што је
годинама уназад. У 2016. годину ушло се са великим плановима и пројектима који су усмерени
на равномеран развој свих делова наше општине. Континуирано, готово у свим временским
условима, радило се на изградњи и реконструкцији чукаричких улица, посебно у насељима где
грађани годинама нису имали адекватне услове за живот. Сремчица, Велика Моштаница, Рушањ, Железник, Остружница, Умка насеља су у којима су реконструисане најпрометније улице,
али и изграђено више од 3 км тротоара и 10 км некатегорисаних путева.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У СРЕМЧИЦИ

П

осле великог и значајног пројекта уређења Београдске улице у Сремчици, у овом насељу асфалтирана је и Обреновачка улица. Ова саобраћајница, уз Београдску, једна је од најважнијих и највећих
улица у Сремчици, а њену реконструкцију станари су
чекали читаву деценију. Радовима је обухваћено пола
километра коловоза Обреновачке улице.
И Улица Милоја Милојевића, једна од најстаријих у
насељу, добила је нов изглед. Ова улица је била у веома лошем стању, а екипе ЈКП „Београд пут” реконструисале су више од 200 м коловоза. Захваљујући доброј
комуникацији са грађанима, на чији захтев Oпштина
покреће иницијативе за решавање комуналних проблема, посебно уређења улица, асфалтирана је и Улица породице Тричковић у дужини од 150 метара.
Асфалтирањем Читачке улице, која се налази у непосредној близини ОШ „Вук Караџић”, биће повећана
безбедност наших најмлађих суграђана. Радове су
обишли председник општине Чукарица Срђан Коларић и чланица Општинског већа Татјана Видојевић.
„Ова улица је веома важна јер се налази у непосредној
близини основне школе. Успели смо да радове изведемо до почетка школске године, тако да наши ђаци
могу безбедније да иду у школу”, рекао је председник
општине Чукарица Срђан Коларић.
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На иницијативу грађана Сремчице комплетно је реконструисана Улица златних везиља у
дужини од 250 метара. Након више од 20 година, станари Липарске улице, која није имала никакву подлогу, добили су асфалт.
Раскрсница између улица Томаса Едисона и
Жила Верна више неће правити проблем станарима у околним стамбеним зградама. Грађани
су указивали на проблем одвода воде која се
задржавала услед атмосферских падавина и
угрожавала им подрумске просторије. Решење
је пронађено комплетном реконструкцијом и
изградњом нових тротоара, уз адекватну нивелацију терена.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОТВОРИО ПЕШАЧКУ ЗОНУ У СРЕМЧИЦИ

В

ише од двадесет година грађани Сремчице су
тражили да се део Београдске улице среди и
споји са Ибарском магистралом, а Град Београд
и општина Чукарица коначно су им изашли у сусрет.
После асфалтирања Београдске улице, направљени су
тротоари у дужини од километра, постављене су клупе
и дупла расвета усмерена на осветљавање и коловоза и
тротоара, а екипе ЈКП „Зеленило Београд” су орезивањем
грања овај простор учиниле безбеднијим и уређенијим.
Градоначелник Београда Синиша Мали је заједно са
председником општине Чукарица Срђаном Коларићем
обишао новоизграђено шеталиште са јавном расветом
у овом делу Сремчице и поручио бројним окупљеним
грађанима да је то пример како заједничким ангажманом
ствари могу да се промене набоље.
У Сремчици је завршена и изградња тротоара на
непарној страни у дужини од око 250 метара, чиме је
комплетирана цела непарна страна Београдске улице.
Такође су уређени тротоари код Дома здравља у ширини
од 2 метра, у близини аутобуског стајалишта.

НОВИ ТРОТОАРИ У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

У

Улици 1. маја настављена је изградња тротоара чија је тренутна
дужина 750 метара. Радови на изградњи тротоара од Основне
школе ”Бранко Радичевић” до Ибарске магистрале представљају
велики пројекат који ће обухватити 4800 м тротоара.
У Улици Добривоја Јовановића у Великој Моштаници екипе ЈКП „Београд пут” изградиле су тротоар у дужини од 350 метара. Грађани Велике
Моштанице годинама су указивали на неопходност постављања тротоара уз коловоз који повезује центар овог насеља са гробљем. Претходно је на овом потезу постављена комплетна расвета, чиме је уз новоизграђене тротоаре повећана безбедност кретања пешака.
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АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА НА УМЦИ

Н

а Умци је завршено асфалтирање улица Радована Тодоровића I и II део у укупној дужини од 500 метара. У
првој фази је асфалтирано 250 метара, а сада је комплетно урађен тај потез. Радове је обишла чланица Општинског већа Татјана Видојевић и том приликом је разговарала
са грађанима, који су изразили велику захвалност општини
Чукарица, не само на асфалтирању улица, него и на решавању проблема са одводом атмосферских и сливних вода у
овом насељу.
Асфалтиран је и један од одвојака Улице Драгомира Станојловића, који је био у веома лошем стању, те је била неопходна његова реконструкција, како би се омогућио одговарајући приступ многим домаћинствима у овом делу насеља.
Урађена је стабилизирајућа подлога и асфалтирана је улица
у дужини од 100 метара.
На Умци су саниране улице Руњевска и Вука Караџића у
дужини од 150 метара, које су претрпеле оштећења услед
клизишта.
Претходно су у овом чукаричком насељу реконструисане Теслина, Железничка, Бошка Живковића, одвојак Драгомира Станојловића и део Карађорђеве улице.

РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА У ОСТРУЖНИЦИ

Р

еконструкцијом Улице Вука Караџића остружнички ђаци ићи ће безбедније и лакше до
ОШ „Карађорђе”. Осим што је саниран коловоз у
дужини од 500 метара, решен је и одлив атмосферских вода у овој важној саобраћајници, којом пролази градски превоз. Након завршетка радова и деца
и становници могу несметано да пролазе улицом,
што раније, у случају падавина нису могли, јер су се
на коловозу сакупљале отпадне воде. Поред Улице
Вука Караџића, општина Чукарица у сарадњи са ЈКП
„Београд пут” реконструисала је још три најстарије
саобраћајнице у овом насељу: Пионирску, Омладинску и улицу Душана Деспотовића.

ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У ГРОБЉАНСКОЈ УЛИЦИ

У

Гробљанској улици у Остружници изграђен је тротоар у дужини од 450 метара. Грађани који су се кретали
Гробљанском улицом до Остружничког гробља и назад
морали су да користе коловоз, те је изградња тротора била
неопходна. Такође, урађено је и степениште са рукохватима,
које води из Улице Љубе Ранковића. Приликом обиласка радова председник општине Чукарица Срђан Коларић је рекао да
се општина труди да прати потребе и захтеве грађана и да је
претходно посебна пажња била усмерена на постављање нове
расвете на више локација у Остружници, што је раније био велики проблем овог насеља.
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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТРОТОАРА У РУШЊУ

У

Улици 13. септембра у центру Рушња, која води ка цркви, изграђен је
тротоар на месту где је недостајао у дужини од 300 метара. Претходно су
тротоари урађени у истоименој улици на самом уласку у ово чукаричко
насеље у дужини од око 150 метара, где је непостојање тротоара угрожавало
безбедност грађана.

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ВЛАДЕ БЈЕЛИЋА

У

насељу Рупчине асфалтирана је Улица Владе
Бјелића у дужини од 150 метара. Грађани истичу да им је асфалт био више него потребан
и да ће им много значити. „Ми овим темпом радимо
већ две године и циљ нам је да изједначимо услове
живота свих наших становника, како у центру, тако и
у рубним насељима. Битно нам је да што више урадимо како би грађани боље и лепше живели на нашој
Општини”, рекао је председник општине Чукарица.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Е

кипе Београд пута завршиле су радове
на асфалтирању Радничке улице, на делу
од Булевара Војводе Мишића до Савске
магистрале, код улаза за Аду Циганлију у
дужини од 600 метара. Током летње сезоне
велики је број посетилаца Аде, због чега су
радови на време завршени, како би грађанима
било омогућено да лакше и удобније дођу до
популарног излетишта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ЧЕДЕ ЗЛАТАНОВИЋА У ЖЕЛЕЗНИКУ

Г

радски менаџер Горан Весић, председник
општине Чукарица Срђан Коларић и чланица Већа општине Чукарица Татјана Видојевић
обишли су улицу Чеде Златановића у Железнику,
чија је реконструкција недавно завршена. Екипе
ЈКП „Београд пут”, на иницијативу грађана и општине Чукарица, реконструисале су око 300 метара
ове саобраћајнице у ширини од четири метра и
извршена је нивелација шахтова, а градски менаџер рекао је да ће радови бити продужени до раскрснице са Улицом Петра Драпшина. Укупна дужина асфалтиране деонице је 700 метара. Срђан Коларић разговарао је са
грађанима који су изразили задовољство због реконструкције улица у Железнику и том
приликом је најавио да ће у 2017. години значајнија средства бити уложена у овај део
општине Чукарица.
У Железнику су асфалтиране и Улица Даринке Радовић и Градина улица.
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КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАЛИСАДСКЕ УЛИЦЕ

П

алисадска улица, веома прометна саобраћајница у насељу Беле воде, поново је реконструисана и то у складу са свим потребним стандардима. Наиме, претходна
реконструкција није урађена на задовољавајући начин, те
је улица за врло кратко време претрпела знатна оштећења.
„Сада је све урађено по свим стандардима од улице до шахтова”, нагласио је Срђан Коларић. Асфалтирање преко 600
м Палисадске улице, екипе Београд пута извршиле су на
најквалитетнији начин, уз претходну припрему терена, како
би асфалтирање, за разлику од ранијих година, било квалитетно и трајно.
У поменутом насељу, и Водоводска улица, жила куцавица,
којом пролазе линије ГСП-а, реконструисана је у етапама, а
радови су обухватили и уређење коловоза и тротоара.

ПОСТАВЉАЊЕ ТРОТОАРА И УРЕЂЕЊЕ ЗОРИНЕ УЛИЦЕ

Д

угогодишњи проблем становника Зорине улице у
Жаркову је решен. Поред афалтирања поменуте
саобраћајнице у дужини од 250 м, први пут после
низа година, становници ове улице добили су тротоар,
до раскрснице са Улицом Илије Ђуричића. Уз изградњу
тротоара, што ће највише допринети безбедности најмлађих,
екипе Београд пута извршиле су комплетну реконструкцију
улице, што подразумева и санацију шахтова и инсталација.

РЕШЕН ПРОБЛЕМ ПРИХВАТА АТМОСФЕРСКИХ
ВОДА У УЛИЦИ ЉУБИЦЕ ИВОШЕВИЋ ДИМИТРОВ

У

Улици Љубице Ивошевић Димитров, у делу насеља дуж Шавничке
улице, саниран је дугогодишњи проблем са водом, која се услед
атмосферских падавина задржавала на коловозу и грађанима
отежавала кретање и свакодневно функционисање. Екипе ЈКП „Београд
пут” прокопале су канал за цеви и спојиле их са канализационом мрежом
на почетку Шавничке улице, како би се проблем са водом трајно решио.
Урађен је и тротоар дуж улице, а коловоз је пресвучен асфалтом. Радове
су обишли градски менаџер Горан Весић, председник општине Чукарица
Срђан Коларић и чланица Већа Татјана Видојевић.

ИЗГРАДЊА ОДАБАШИЋЕВЕ УЛИЦЕ

Ј

една од најстаријих улица у Жаркову, Одабашићева, у дужини од 300 метара комплетно је изграђена. На велико задовољство
грађана овог дела насеља, у којем се налази на
десетине кућа, урађена је подлога и постављен
нови асфалт. То ће бити од значаја не само житељима Одабашићеве улице, већ и грађанима
који посећују СЦ „Партизан” у Жаркову.
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ПРОБИЈЕНА УЛИЦА ДРУГА НОВА У ЖАРКОВУ

Н

акон више од 10 година, Улица друга нова у Жаркову, пробијена је и посута ризлом, што је омогућило
грађанима да коначно имају прилаз својим кућама.
Општина је обезбедила механизацију за извођење ових
радова, а новоформирани део улице обишао је председник Градске општине Чукарице Срђан Коларић. Грађани
су изразили велику захвалност председнику општине,
који се лично заложио да се и пре реализације великог
пројекта изградње водоводно-канализационе мреже и
асфалтирања улица раскрчи, наспе и учини проходном.

ВИШЕ ОД 10 КМ УЛИЦА УРЕЂЕНО РЕЦИКЛИРАНИМ АСФАЛТОМ

У

Железнику је завршена изградња 700 метара пута
и спајање Авалске улице и Улице Петра Драпшина.
Овај пункт су грађани тражили годинама уназад,
јер је никло насеље и много би им значило да се на том
потезу продужи линија градског превоза. Рециклираним
асфалтом је пресвучено још 1,5 км некатегорисаних путева у Железнику.
Улице Дворжакова и Исаије Србина у насељу Горица
насуте су рециклажним асфалтом, чиме је решен прилаз
зградама, посебно за ватрогасна возила и возила хитне
помоћи. Овим радовима завршено је и уређење паркинга
у Улици Саре Бернар и Томаса Едисона, као и Дољанска,
Мирковићева, Милутинова улица, Давидовићев сокак,
Породице Божић и многе друге.
Општина Чукарица је у заједничкој акцији са грађанима Велике Моштанице обезбедила потребан материјал за
пресвлачење пет улица које претходно нису имале никакву подлогу. Улице које су уређене на овај начин су: Милована Миленковића VI део, Добривоја Јовановића, Љубисава Шарчевића VI део, Стевана Стевановића и Љубисава
Шарчевића I део (насеље Сибовик).
Радови су обухватили и некатегорисане путеве у насељу Макиш. У улицама Обреновачки друм и Макишка
колонија укупно је уређено око 800 метара пута, који није
имао никакву подлогу и на тај начин је омогућено грађанима да више не газе блато.
У Остружници је више од 2000 метара пута пресвучено рециклираним асфалтом. Једна од њих је и Улица
Доситеја Обрадовића, у којој се налази више од тридесет
домаћинстава. „Терен је врло неприступачан, те је механизација морала преко атарских путева да прође до овог
највишег пункта у Остружници”, рекла је чланица Већа Татјана Видојевић приликом обиласка радова. Уређене су и
улице: Доситеја Обрадовића код пруге, Доситеја Обрадовића (Рада Бранковића), Пионирска, одвојак Савске итд.
Више од 700 метара некатегорисаних путева у Рушњу
је добило нову подлогу, међу којима су Гробљанска улица,
Ново насеље и Ново насеље први прилаз.
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НОВИ КОНТЕЈНЕРИ И
РЕЦИКЛАЖНА ОС ТРВА

С

а циљем увођења европских стандарда у руковању
отпадом, као и побољшања
услуга које ЈКП „Градска чистоћа”
пружа суграђанима, постављена су
рециклажна острва у Радничкој и
Пожешкој улици. Рециклажна острва се састоје од типских контејнера
намењених одлагању различитих
врста рециклабила. Сви контејнери
имају и отворе са стране како би суграђани са инвалидитетом могли да
их користе.
У улицама Аце Јоксимовића, Јабланичкој, Бело врело и Палисадској комплетно су замењени стари
контејнери новим. Нови контејнери
су допремнљени и у Трговачку, Поручника Спасића и Машере, Живка
Настића Бабе, Водоводску, Илије Ђуричића, Стјепана Супанца, Даринке
Радовић, Авалску, Радних акција, Титову, Учитеља Михајловића, Ђорђа
Стојковића, Иво Лоле Рибара. Укупно је допремљено 362 нова контејнера.

ЗАТРПАВАЊЕ РУПЕ У БРЕХ ТОВОЈ

Н

а углу улица Ратка Митровића и Брехтове, предузеће „Станком” је пре
неколико година радило ископе за изградњу станова, а како
је фирма отишла у стечај, поменуту парцелу нису привели
намени. Грађани су се жалили
општини Чукарица јер је рупа
димензија 40x50 метара, дубине
20 м, небезбедна и максимално
запуштена. Општина Чукарица
је тражила сагласност и добила
од стране „Станкома” дозволу да
затрпа рупу земљом.
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Н

а иницијативу грађана Сремчице, Градска
општина Чукарица у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд” и ЈП „Србијашуме” покренула је акцију уређења запуштене зелене површине
у насељу Горица. Простор у Улици Саре Бернар,
чија је површина више од 2 ха, годинама је био неуређен небригом стамбене задруге која је власник
парцеле. Општина Чукарица је, у циљу безбедности
грађана, спровела акцију уређења и чишћења ове
локације, која сада изгледа много лепше и уређеније. Прокрчена је стаза, очишћени тротоари у првом прилазу насеља Горица и уклоњена је непожељна вегетација и подраст.
Општина Чукарица је уз помоћ екипа ЈКП „Градска чистоћа” комплетно очистила запуштену површину у
Улици Поручника Спасића и Машере, прекопута ОШ „Ђорђе Крстић”. Неугледна површина је ружила крај и
угрожавала безбедност најмлађих, пошто се налази у непосредној близини основне школе.
Презадовољни грађани, који су и покренули акцију заједно са општином Чукарица да се уреди запуштена површина у Дворжаковој улици, истакли су да уређењем ове парцеле коначно имају очишћен простор
уместо депоније и да након равнања терена и деца могу безбедно да се играју на њему, што је до јуче било
незамисливо.
Уређена је и површина на углу улица Ратка Митровића и Ане Ахматове. Због имовинско-правних проблема, јер парцела припада пословном систему „Станком”, који је у стечају, општина Чукарица је одлучила да
пронађе решење да се ова парцела уреди. Разлог више за интервенцију општине је тај што је запуштена површина годинама представљала ругло, а налази се уз главну саобраћајницу и поред саме аутобуске станице.
Такође су засађене саднице кестена и липе, који ће оплеменити изглед до скоро запуштене површине и биће
простор за уживање грађана.
На захтев грађана, у насељу Церак Виногради, на углу Јабланичке и Космајске улице, уређена је зелена
површина. Донедавно запуштен простор био је обрастао самониклим растињем, услед којег није било могуће користити пешачку стазу која повезује два дела насеља. Општина Чукарица је уз помоћ Дирекције за
грађевинско земљиште и ЈКП „Зеленило-Београд” уредила овај терен. Председник општине Чукарица Срђан
Коларић обишао је уређен простор, који се налази у близини вртића „Сањалица”. Обиласку су присуствовали
и градски менаџер Горан Весић, члан Градског већа Драгомир Петронијевић, члан Већа општине Чукарица
Татјана Видојевић и директор ЈКП „Зеленило-Београд” Слободан Станојевић.
Захваљујући доброј сарадњи са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа”, општина Чукарица континуирано уклања дивље депоније и уређује површине које су раније биле запуштене. Претходне године је однешено
преко 1500 м3 смећа са више локација на нашој општини. Боре Станковића, Водоводска, Палисадска, Стари
обреновачки друм, Илије Бабића, угао Београдске и Горског цара, угао Ратка Ресановића и Часлава Вељића,
Авалска, Ибарска магистрала код гробља Орловача, Горичка, Шавничка, Маршала Толбухина, само су неке од
локација са којих су уклоњене депоније.
„Ми имамо одличну сарадњу са ЈКП „Градска чистоћа” и чим нам се грађани обрате одмах реагујемо, па смо тако од почетка године
отклонили депоније и уредили простор на
више локација. Овом приликом апелујемо на
грађане да не стварају депоније и чувају своју
средину и позивамо Чукаричане да пријаве
несавесне суграђане”, рекла је Татјана Видојевић.
У општини Чукарица апелују на грађане да
поштују комунални ред и да не злоупотребљавају јавне површине за одлагање отпада, јер
су здравље и сигурност грађана на првом
месту.

13

ИНИЦИЈАТИВОМ ГРАЂАНА
ДО УРЕЂЕНИЈИХ НАСЕЉА НА ЧУКАРИЦИ
Захваљујући доброј комуникацији са грађанима и уважавајући њихове иницијативе, општина
Чукарица је на више локација санирала прилазне стазе и платое, јавна степеништа, поставила
рукохвате, уредила паркиралишта и поставила рампе за особе са инвалидитетом.

ПАРКИНЗИ

Пожешка

Благоја Паровића

Јеленов жлеб

Радних акција

Стјепана Супанца

Аљехинова

Решавајући питање недостајућих паркинг места у централном делу Бановог брда, у Пожешкој 68, у оквиру малих радова општина Чукарица је асфалтирала паркинг
простор површине 880 м2, са више од 20 паркинг места.
Станари околних зграда у Улици Благоја Паровића 1–3
нису крили задовољство због уређења новог паркинг
простора површине од 368 м2.
У улицама Арчибалда Рајса код броја 80 и Јеленов жлеб
код бројева 4–8 извршено је уређење површина у јавни
паркинг простор. Станари Улице Арчибалда Рајса су добили ново паркиралиште на површини од 275 м2, а у Јеленовом жлебу на површини од 175 м2.
Нова паркиралишта су добили станари улица Радних
акција код бројева 40 б и 40 ц (161 м2) и Стјепана Супанца
34-36 (207 м2), чијом изградњом је олакшан проблем паркирања у овом делу Железника.
И у Аљехиновој улици код броја 2 изграђен је део паркинг простора. На површини од 140 м2 уређено је једанаест нових паркинг места.
Општина Чукарица је уредила и део паркинг простора
у Трговачкој улици код броја 14, који је био у веома лошем
стању.
На Чукаричкој падини, у Радничкој улици код броја 61
општина је користећи рециклажни асфалт уредила паркинг простор површине од 850 метара квадратних.
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Са циљем побољшања нивоа квалитета живота особа са инвалидитетом, који се при обављању свакодневних активности сусрећу са низом препрека, општина Чукарица је поставила рампе
за особе са инвалидитетом. Како би ова лица била потпуно укључена у друштвени живот и како би им био омогућен приступ јавним установама, постављене су рампе са рукохватима испред
Месне заједнице „Велика Моштаница” у Улици 10. октобра и
Галерије ‘73 у Пожешкој улици. Уз комплетну реконструкцију
степеништа са рукохватом на углу Високе и Кировљеве улице,
урађена је и бетонска рампа за особе са инвалидитетом.
„Само сталном комуникацијом са грађанима можемо да ослушкујемо њихове потребе и ускладу са својим могућностима
да подржимо њихове иницијативе”, рекла је члан Већа општине
Чукарица Виолета Јевђић.
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МЗ „Велика
Моштаница

Галерија ’73

СТЕПЕНИШТА
Зрмањска

Петра Лековића

На велико задовољство грађана Белих вода, општина Чукарица је извршила санацију јавног степеништа које повезује Палисадску и Водоводску улицу.
Поред тога, постављени су рукохвати и уклоњено је растиње око степеништа,
тако да је сада становницима овог дела Чукарице омогућен безбедан пролаз
између ове две улице.
У Рушњу је санирано степениште у улици Ослобођења I део број 1, а такође
је извршено постављање дела ограде на фудбалском терену ФК „Рушањ”.
На Видиковачкој пијаци је санирано степениште и постављени су рукохвати, а нови рукохвати су обрадовали и станаре у улицама Краљице Катарине
и Изворској улици.
На захтев грађана уређено је степениште у Пожешкој улици код „Наше тајне” и вртића „Радосно детињство”, као и степениште у улици Жарка Вуковића
Пуцара 9-13 и15-17 и Зрмањској улици.
Општина Чукарица је реконструисала степеништа у Марине Величковић, код пасареле на Јулином брду, Петра Лековића, Јабланичкој, Ђорђа
Стојковића и степениште које повезује Радничку улицу код бр. 37 и Лазара
Кујунџића, где су постављени и рукохвати.

ПЛАТОИ И ПРИЛАЗНЕ СТАЗЕ
У улици Даринке Радовић у Железнику извршена је санација јавног платоа испред недавно отвореног Услужног центра Градске општине Чукарица. Такође, проширена је и
стаза која повезује Авалску улицу и Ђорђа Стојковића у овом насељу. У оквиру текућег
одржавања општина Чукарица је уредила и плато испред Дома здравља и поште у Карађорђевој улици у Остружници.
На углу улица Милана Јовановића и Репишке уређена је ниша за контејнере и део
стазе за пешаке. У Љешкој улици код бројa 126 урађен је потпорни зид, а код бројева
61, 63 и 110 у истој улици изграђене су стазе. Извршена је и санација зида на пролазу
у Пожешкој код броја 126 и прилазне стазе код броја 73. У Улици Ане Ахматове код
бројева од 1 до 5 санирана је пешачка стаза и прилази зградама. Дотрајале прилазне
стазе су саниране у Ваљевској 3, Лазаревачком друму 2, 4 и 4а, Стругарској 9, Поручника Спасића и Машере 98-100, Дворжаковој улици 18-20 у Сремчици.

Ваљевска

НОВИ ИЗГЛЕД ПЛАТОА У КОСМАЈСКОЈ УЛИЦИ
На велико одушевљење житеља Церака, после дугог низа година, трг у Космајској улици је реконструисан и добио је потпуно нов изглед. Уређен плато обишли су председник општине Чукарица Срђан Коларић и чланица Већа Виолета Јевђић.
„На иницијативу грађана овог насеља, општина Чукарица је у оквиру тзв. „Малих радова” реконструисала простор испред Месне заједнице, пијаце и трговинских радњи.
Радови су обухватали поплочавање платоа површине 3200 м2, постављање нових и
замену дотрајалих клупа за одмор, постављање канти за отпатке, а уређене су и зелене површине, што је значајно допринело лепшем изгледу овог дела насеља”, рекао је
Срђан Коларић.
У склопу уређења платоа, реконструисано је и степениште, а како би се олакшало
кретање особа са инвалидитетом, општина Чукарица је поставила приступне рампе.
У плану је да Пословни простор општине Чукарица уреди пијачне тезге на тргу у Космајској. У Космајској улици код бр. 56 завршено је и уређење простора такси станице
за петнаест возила.

Плато у Космајској

БЕЗБЕДНИЈИ ПРОЛАЗ ЗА ЂАКЕ У КИЈЕВСКОЈ УЛИЦИ
У Кијевској улици је на иницијативу општине Чукарица, у сарадњи са ЈКП „Зеленило
Београд” извршена комплетна реконструкција пешачке стазе и прилаза зградама, што
ће нарочито допринети повећању безбедности ђака који користе тај пролаз на путу
до ОШ „Филип Кљајић Фића”. Санирано је и степениште са рукохватима, а на поменутој
локацији постављене су и нове клупе за одмор.

Кијевска
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НОВА РАСВЕТА НА ЧУКАРИЦИ
Добра комуникација са грађанима и са
ЈКП „Јавно осветљење” омогућила је да се
постави нова и реконструише постојећа
јавна расвета на више од 70 локација
на Чукарици. Укупна вредност радова
износи више од 50 милиона динара.

ПОСТАВЉЕНО
277 СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА,
455 СВЕТИЉКИ И
10 РЕФЛЕКТОРА
ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ

П

остављањем расвете на потезу између старог и новог Обреновачког пута, у Улици Боре Станковића,
први пут је осветљен потез у дужини од више од
2,5 км у насељу Макиш. На иницијативу Градске општине
Чукарица екипе ЈKП „Јавно осветљење” поставиле су 48
расветних стубова и комплетно осветлиле ову, иначе прометну саобраћајницу од раскрснице са насељем Железник
до насеља Макиш. „Постављањем расвете на овом потезу
допринећемо већој безбедности на прометној саобраћајници, али је нова расвета и значајна имајући у виду да је
реч о простору будуће индустријске зоне Макишко поље”,
истакла је чланица Општинског већа Татјана Видојевић. Осветљено је ромско насеље код Ловачке приче у Макишу.
Комплетно је осветљен прилазак Остружници, на инсистирање грађана Остружнице, који су више од двадесет година чекали да се постави расвета на уласку у ово насеље. Постављено је 28 металних стубова, 5 бетонских и 48 светиљки.
У истом насељу, осветљене су и Савска 3. део и Доситеја Обрадовића 2. део.
У Великој Моштаници постављена је нова расвета у Зеленчевој, Радничкој улици од броја 7 до улице Првог маја, Првог
маја други и дванаести део, Милована Миленковића и многим другим.
Излазећи у сусрет грађанима, који су се у протеклом периоду жалили на смањену безбедност у Трговачкој улици, комплетно су осветљене две пешачке стазе.
Бебедности најмлађих допринеће постављање расвете
у вртићима „Цврчак” на Умци и „Бајка” у Требевићкој улици,
као и осветљавање стазе поред ФК „Чукарички”. Осветљено је
и двориште Храма Свете Петке у Рушњу. У Железнику је нова
расвета постављена у Улици радних акција, на улазу из Даринке Радовић и Стјепана Супанца.
Нова расвета на делу Радничке улице од броја 44 до 54
осветљаваће парк за најмлађе становнике овог дела Чукаричке падине и у великој мери допринети безбедности и
очувању реда. „У току прошле године урађено је више од
8 км мреже електроводова, постављено нових 220 бандера, и
око педесет рефлектора. И ове године настављамо добру сарадњу са Јавним осветљењем како бисмо проблем расвете у
многим деловима Чукарице решили на прави начин”, рекао је
председник Коларић.

РАДНИЧКА УЛИЦА

ОСТРУЖНИЦА

ТРГОВАЧКА
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УРЕЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Т

оком ове године, општина Чукарица покренула је читав низ радова на уређењу канализационог система и
система водоснабдевања, посебно у најугроженијим
деловима општине. Посебна пажња посвећена је насељима
Умка, Сремчица, Остружница, као и другим насељима на територији општине, где је било потребно уређење канализационе и водоводне мреже.
Реконструкција водоводне мреже урађена је у више од 20
улица широм Чукарице и то у дужини од 4620 метара. Само
на Умци реконструисана је водоводна мрежа у Зеленгорској,
13. октобра, Железничкој и Радована Тодоровића. Радови су
извођени у Ханској, Улици породице Митић, Деловачкој, Обреновачкој, Читачкој, Јована Метеорите, Љубише Кујунџића,
Стефана Бранковића, Златних руковети, Радоја Марковића,
Старих воденичара, Породице Миловановић. У Обреновачкој
улици у Сремчици, на иницијативу општине обављена је замена дотрајалих азбестних цеви и промена вентила. Слични
радови изведени су и у Ханској улици, а све у циљу квалитетнијег снабдевања водом у овом делу Сремчице. Током ове
године нова канализациона мрежа урађена је и у Улици Марка Кончара Буре и то у дужини од преко 300 метара.
Општина Чукарица је у сарадњи са ЈВП „Београдводе” покренула уређење канала Сибовик на Умци, од Пећана до Саве.
Регулацијом потока Сибовик решен је проблем одвода атмосферских и сливних вода и спречено плављење домаћинстава, фирми и пољопривредних површина на делу између ауто-пута и реке Саве. Механизацијом је уклоњена дрвна маса и
подраст и поток је учињен проходним. Радове је обишао члан Већа Жељко Рабљеновић.
Општина је покренула и уређење водотока Остружничке реке, на потезу дуж улице Љубе Ранковића, како би се отклонила опасност од плављења домаћинстава у овом делу Остружнице.
После асфалтирања Београдске улице у Сремчици, појавио се проблем изливања фекалних и атмосферских вода, због
чега је општина, у сарадњи са ЈКП „Београд пут” и ЈКП „Београдски водовод и канализација” очистила канале дуж ове прометне саобраћајнице. Том приликом чланови Већа Татјана Видојевић и Жељко Рабљеновић у разговору са грађанима
истакли су да је неопходно да очисте септичке јаме, како се воде не би сливале низ новоуређену саобраћајницу.
Проблем одлива атмосферских вода решен је и у Улици Стевана Сремца у Железнику. Пројектом ЈВП „Београдводе”
изведени су радови који су омогућили да вода кроз затворени колекторски систем буде спроведена до Железничке реке.
„То ће обезбедити квалитетан одвод сливних вода са виших делова насеља Железник”, рекао је приликом обиласка Жељко
Рабљеновић.
Станари Радничке улице код броја 3. више немају проблем са плављењем и подривањем темеља. Општина је покренула иницијативу, па су спроведени свеобухватни радови на реконструкцији стаза и замени цеви, те ће коначно станари
зграде са 58 станова који се налазе у кругу фабрике шећера живети у нормалним условима. Радове су обишли председник
општине Чукарица Срђан Коларић и члан Већа Жељко Рабљеновић.
После више од пет деценија станари пет улица на Бановом брду ускоро ће имати канализациону мрежу на иницијативу
општине и грађана улица Мирка Поштића, Јана Колара, Богољуба Чукића, Чамџијине и Чукаричке. Пројекат изградње фекалне канализације у овом делу спроводи Београдски водовод и канализација. Почетак радова у Улици Богољуба Чукића
очекује се почетком 2017. године, док је у преосталим улицама у току решавање имовинско-правних односа на приватним
парцелама куда траса водовода и канализације треба да прође.
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НОВО ИГРАЛИШТЕ У ЖЕЛЕЗНИКУ
Малишани у Улици Стјепана Супанца сада имају безбедан простор за игру, опремљен свим потребним реквизитима, који су
урађени по највишим стандардима. На игралишту су постављени нови застори од зелених гумених плоча за безбедну дечју
игру, нови мобилијар са модерним љуљашкама, клацкалицама и
вртешкама, као и нове клупе. У непосредној близини игралишта
постављени су столови за шах и уређена је зелена површина.
„Ово дечје игралиште налази се одмах поред вртића „Весељко” и урађено је на предлог грађана и председника општине Чукарица Срђана Коларића. Последњих деценија у овај део
града није улагано и зато смо добили молбу грађана да на овој
до сада потпуно неуређеној зеленој површини изградимо дечје
игралиште”, рекао је градски менаџер Горан Весић.
Повољни временски услови искоришћени су за почетак
изградње још једног великог дечијег и спортског игралишта у
Улици Стјепана Супанца код броја 33 у Железнику. С обзиром
на то да се у том насељу налази основна школа и велики број
деце и омладине, Градска општина Чукарица је у сарадњи са
ЈКП „Зеленило Београд” почела радове на уређењу новог парка.
Парк ће садржати реквизите за најмлађе суграђане урађене по
најсавременијим стандардима, ограђени спортски терен за кошарку и отворени фитнес центар. Површина дечијег игралишта
и спортског терена износиће 2095 м2, а фитнес простора за вежбање на отвореном 348 м2. Радове су обишли заменик председника општине Чукарица Бранислав Ћелић и чланица Општинског већа Татјана Видојевић.

НОВИ ПАРК У УЛИЦИ
ПЕТРА ЛЕКОВИЋА
У сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд”, изграђен је још један парк
у централном делу Бановог брда.
Поред клупа за најстарије суграђане, постављене су и две шаховске
табле. Подлога је урађена од бекатон плоча и целокупан парк је
прилагођен екстеријеру, пошто се
та површина налази између стамбених зграда, у чијој се непосредној близини налази и кошаркашки
терен за младе.
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НА ЗАХТЕВ ГРАЂАНА
РЕКОНСТРУИСАНО ИГРАЛИШТЕ
НА ЈУЛИНОМ БРДУ
Након реконструкције дечјег игралишта у Улици Марине Величковић на Јулином брду, постављени су реквизити и гумена подлога,
која је постала стандард када су у питању овакви пројекти.
„Овај простор уређен је на захтев Милана Јовића и станара који
овде живе и то је прави пример како грађани могу да утичу на побољшање услова живота”, истакао је градски менаџер Горан Весић.
Председник Срђан Коларић је најавио да ће општина Чукарица
поставити видео-надзор на свим дечјим игралиштима. „Ми смо до
сада на тај начин покрили све основне школе и тако смо побољшали безбедност деце, а сада ћемо се потрудити да то урадимо и
на свим дечјим игралиштима. Тако омогућавамо већу безбедност
и спречавамо вандале да уништавају реквизите”, рекао је председник општине Чукарица и најавио да ће видео-надзор бити повезан
са станицом полиције, као што је и видео-надзор у школама.

НОВИ САДРЖАЈИ У
ПАРКУ У ПОЖЕШКОЈ
Градска општина Чукарица, у сарадњи
са ЈКП „Зеленило Београд” наставља са
уређењем и постављањем нових садржаја у омиљеном парку свих Чукаричана
у Пожешкој улици. На иницијативу општине „Зеленило Београд” је поставило столове за шах, те ће наши старији суграђани и сви љубитељи шаха
имати прилику да уживају у овој игри и дружењу на отвореном.
На велико задовољство млађих суграђана, уведен је бесплатан бежични интернет у парку.
Такође, у парку у Пожешкој је изграђено игралиште за кућне
љубимце „Еко зона” површине 901 м2. Постављањем справа за
прескакање, висинских препона, тунела, али и клупа за власнике
паса и ђубријера парк постаје права оаза за кућне љубимце.

ИЗГРАЂЕН НОВИ ПАРК У ЦЕНТРУ
СРЕМЧИЦЕ
Грађани Сремчице добили су парк за игру најмлађих становника
овог чукаричког насеља. Парк је комплетно уредила и реконструисала општина Чукарица, а поред мобилијара и тартан подлоге за
безбедну игру малишана, постављене су и клупе за одмор. Нове
пењалице, љуљашке, клацкалице и бројни други садржаји допринели су да нов простор у Сремчици постане идеалан за уживање
и игру најмлађих.
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И МАЛИШАНИ УРЕЂУЈУ ПАРК
На иницијативу грађана Сремчице, Градска општина Чукарица је уредила још један парк, у улици Саре Бернар у овом насељу. Додавањем и фарбањем стубића свој допринос уређењу дали су и малишани, који су
учествовали у пројекту „Вртићи без граница” и њихови родитељи, заједно са запосленима у ПУ Чукарица и
представницима Градске општине Чукарица. Нови парк у Сремчици, креативношћу малишана и родитеља,
који су веселим бојама офарбали заштитне стубиће око игралишта, постао је простор за уживање најмлађих.

НОВО ИГРАЛИШТЕ У ЖАРКОВУ
Градска општина Чукарица уредила је игралиште на међублоковској парцели између улица Трговачке, Поручника Спасића и
Машере и Илије Ђуричића. У парку су постављени реквизити за
најмлађе, као и мобилијар за теретану на отвореном, како би становници овог дела Жаркова могли квалитетно да проводе своје
време и негују здраве стилове живота. На велико задовољство
наших најстаријих суграђана, општина Чукарица је овај простор
оплеменила са два шаховска стола, како би љубитељи ове древне
игре уз дружење уживали у њој.

ОАЗА ЗА НАЈМЛАЂЕ
НА БАНОВОМ БРДУ
Становници Улице Недељка Чабриновића на Бановом брду,
однедавно уживају у простору новог паркића. Уз мобилијар,
парк је опремљен клупама и наткривеним простором за седење
и одмор, а посађено је и 150 садница ружа, те ће ускоро уз остало
зеленило, на овом делу нићи прави ружичњак.

НОВО ИГРАЛИШТЕ
У ЗМАЈЕВАЧКОЈ УЛИЦИ
Ново игралиште у Змајевачкој улици обрадовало је малишане,
који нису крили одушевљење што коначно имају место где могу
да уживају у дружењу и игри. Општина Чукарица се побринула и
за безбедност најмлађих, те је поставила тартан подлогу и ограду
око новоизграђеног игралишта. Парк је добио и нове клупе, тако
да сада родитељи, баке и деке могу да одмарају док малишани
проводе време у игри. Постављене су и корпе за отпатке како би
читав простор био чист и уредан.

НОВИ ПАРК ЗА ФИЛМСКИ ГРАД
Градска општина Чукарица се побринула да и малишани у Улици Милоја Закића други прилаз добију нови паркић. Најмлађи
становници овог чукаричког насеља могу да уживају у игри на
новим клацкалицама, љуљашкама, пењалицама и тобогану.

ОПРЕМА ЗА ФИТНЕС У ОШ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
У дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић” постављен
је мобилијар за теретану на отвореном. Ученици
ће сада имати прилику да уживају у рекреацији
на више фитнес справа.
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И ЧУКАРИЧКА ПАДИНА
ДОБИЛА НОВИ ПАРК
Још један урбани џеп на Чукарици је уређен. У Лазаревачком друму на
Чукаричкој падини постављен је мобилијар за наше најмлађе суграђане,
а простор је и ограђен како би се повећала безбедност деце.

ЗAВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПАРКОВА У УМЦИ И ОСТРУЖНИЦИ
Општина Чукарица завршила је реконструкцију још два нова парка. Овог
пута у Умци, на углу улица 13. октобра и Миленије Ивановић, као и у Остружници, у Карађорђевој улици. Нова два кутка за уживање и рекреацију решиће проблем недостатка места са спортским садржајима за
децу, али ће бити и простор за одмор за њихове родитеље, баке и деке.
Реконструисана игралишта обишли су председник општине Чукарица
Срђан Коларић и чланица Већа Виолета Јевђић.
„Уређење паркова и дечијих игралишта био је један од приоритета
општине Чукарица. Посебно сам поносан на чињеницу да је сваки од
паркова уређен по највишим стандардима”, рекао је Срђан Коларић.
Поред постављања модерних реквизита за игру најмлађих, општина Чукарица је водила рачуна и о сигурности деце, те су поменута игралишта ограђена, а постављена је и тартан подлога за безбедну игру
малишана. Поплочане су прилазне стазе, постављене су и нове клупе за
одмор, као и корпе за отпатке.

СПОРТСКИ ТЕРЕН У НАСЕЉУ РУПЧИНЕ
Градска општина Чукарица уредила је игралиште за најмлађе становнике чукаричког насеља Рупчине. На иницијативу грађана, асфалтиран је
комбиновани спортски терен и постављени голови и кошеви. „Надамо се
да ће грађани, који ће терен користити, увидети наше напоре и сами нам
помоћи како у очувању, тако и у уређењу овог простора”, рекла је чланица Општинског већа Виолета Јевђић. Грађани су се већ организовали и
сами увече склањају, а преко дана постављају мреже за голове, када су
деца на терену.

УРЕЂЕН ТЕРЕН ЗА ОДБОЈКУ
НА ПЕСКУ У ЖЕЛЕЗНИКУ
Општина Чукарица је уредила запуштени терен за
одбојку на песку у Улици ударних бригада у Железнику. Терен је очишћен од шибља и густог растиња
и обновљен је постављањем новог песка.

ИЗГРАЂЕН ТЕРЕН ЗА БОЋАЊЕ У
ЖЕЛЕЗНИКУ
У парку Баре у Железнику на иницијативу удружења „Егзодус деведесетих” Градска општина Чукарица изградила је терен за боћање, направљен
по правилима и пропозицијама тог спорта. Отворању су присуствовали
председник општине Чукарица Срђан Коларић, народни посланик Миодраг Линта и многобројни учесници првог турнира на овом терену.
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Ч

укарица је у 2015. години забележила рекорд као општина са највише новорођенчади у години. Са жељом да тако
и остане, ову 2016. Чукарица је прогласила „Годином беба”
и зато се припремила да своје нове становнике дочека како и
доликује, са љубављу и даровима од срца. Сви малишани са Чукарице рођени током 2016. године добијају поклон пакете који
садрже неопходне потрепшине за прве дане по рођењу детета:
пешкире, флашице, цуцле, козметику, топломер, пелене и влажне марамице.
Подела пакета се организује на свака 3 месеца, када поносне
родитеље срдачно дочека руководство општине са честиткама
од срца.
„Када сте на челу општине која има толико беба, наравно да
сте поносни и срећни, али вам је онда то и велики мотив да стварате услове да деца расту у безбрижном амбијенту. Од првих
корака у животу, до првих корака ка самосталности, општина Чукарица континуирано брине о својим млађим становницима”, рекао је председник општине Чукарица Срђан Коларић приликом
посете малој Марти Ђуричић, Чукаричанки рођеној првог дана
2016. године.
Од почетка године пакете је добило 445 беба са Чукарице.
Најлепши задатак да у општини угости најмлађе житеље Чукарице, њихове родитеље , баке и деке имала је чланица Већа Виолета
Јевђић.
Уз честитке родитељима који су добили принове Виолета
Јевђић је рекла да је општина поносна на своје најмлађе становнике и да овом акцијом жели да укаже на спремност општине да
буде стабилан партнер и подршка родитељима.

22

СВЕЧАНИ ИСПРАЋАЈ ПРЕДШКОЛАЦА У ШКОЛУ
Да дечија машта може свашта показали су малишани из чукаричких вртића у Великом парку на Бановом брду. И ове
године Предшколска установа Чукарица, под покровитељством Градске општине Чукарица, организовала је манифестацију под називом „Паркић на Бановом брду 22. вртић ПУ Чукарица”. Циљ овог фестивала је да се предшколци плесом
и игром опросте од вртића и свечано поздраве и испрате у школу. Кроз музичко-ритмичке, ликовно-истраживачке и
спортске активности малишани су представили само делић активности које су током свих година проведених у вртићу
научили. Манифестацији су присуствовали и председник општине Чукарица Срђан Коларић и директорка ПУ Чукарица
Биљана Гајић.

ВЕЛИКА ЖУРКА ЗА ЧУКАРИЧКЕ ПРВАКЕ
Поводом почетка школске године, Градска општина Чукарица се
потрудила да се прваци, уз школске обавезе, забаве и друже, па
је за њих заједно са Пеђолином припремила велику журку. Прваци нису крили одушевљење и радост због дружења са популарним дечјим водитељем, са којим су заједно певали и играли,
али направили и глумачке скечеве. Већ на прве тактове песме
„Љубав је кад се неко воли” сви су се придружили Пеђолину на
бини, а до краја вечери су уживали у богатом програму пуном
песме, игре и смеха. Малишане је поздравио председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, пожелевши им срећан
полазак у први разред, да марљиво уче и стичу нова знања, али
да се уједно у школи и добро друже. Присутне је подсетио да
општина Чукарица посебну пажњу поклања нашим најмлађим
суграђанима, обезбеђујући им боље услове за боравак у школама. Скоро 1800 малишана у 18 чукаричких школа село је
1. септембра у школске клупе, а полазак у школу улепшала им
је и општина Чукарица, која је за њих припремила пакетиће са
едукативним сликовницама и словарицама, које су им уручили
представници општине.

ПРВИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ НА ЧУКАРИЦИ „ЧУКАРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТ”
Први фестивал науке на отвореном под називом „Чукарички експеримент”, у организацији и под покровитељством Градске општине Чукарица одржан је на
тргу код чесме „Шољица” у Пожешкој улици. Учесници
фестивала, били су ученици Основне школе „Милош
Црњански” и ученици Тринаесте београдске гимназије,
заљубљеници у хемију и физику, који су изводили занимљиве експерименте и приказали их посетиоцима. „Чукарички екперимент” отворио је председник општине
Чукарица Срђан Коларић, а отварању је присуствовао и
градски менаџер Горан Весић.
„Општина Чукарица подржава све активности наших
младих талентованих суграђана и задовољство нам је
што можемо да представимо њихов рад и шта су током
досадашњег школовања научили”, рекао је председник
општине Чукарица Срђан Коларић.
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РАДОВИ У ШКОЛАМА

У готово свим школама на Чукарици изводили су се радови који ће ђацима и професорима побољшати услове рада, а
неке од школа добиле су садржаје којих до сада није било. За радове у основним школама у оквиру текућег одржавања
из буџета општине Чукарица издвојено је више од 18 милиона динара.
Након уређења тоалета и ентеријера мушког интерната Школе за основно и средње образовање са домом „Свети
Сава” на Умци, општина је издвојила средства и за уређење фасаде интерната. Такође је постављена и нова ограда дуж
спортског терена у овој установи. „У овом интернату већ смо финансирали радове на уређењу тоалета, што је у складу
са препоруком премијера да све основне школе на територији Републике Србије имају уређене тоалете”, рекла је приликом обиласка радова чланица Већа Виолета Јевђић.
Радови на реконструкцији мокрих чворова су се изводили и у ОШ „Уједињене нације”, а поред тога су саниране и водоводне цеви. Постојећи тоалети су санирани и у ОШ „Бановић Страхиња”, чиме су ђацима омогућени бољи хигијенски
услови. Кишна и фекална канализација је реконструисана у ОШ „Филип Кљајић Фића”.
Реконструисан је и плато испред ОШ „Доситеј Обрадовић” на Умци, тако да је сада потпуно нов и уређен простор
испред школског објекта. У ОШ „Стефан Дечански” у Железнику, поред санације кошаркашког терена и дела школског
дворишта, урађени су молерско-фарбарски радови. У истом насељу у ОШ „Браће Јерковић” уређене су пешачке стазе и
набављена је противпожарна опрема. У ОШ „Јосиф Панчић” извршена је замена капија на огради.
У ОШ „Бранко Радичевић” у Великој Моштаници изграђена је летња учионица, а радови су се одвијали и на игралишту. Поред молерско-фарбарских радова унутрашњих просторија ОШ „Вук Караџић”, уређен је и продужени боравак
и кровопокривачки радови. У Музичкој школи „Ватрослав Лисински” извршени су лимарски радови, а у ОШ „Милоје
Павловић” адаптирана је школска библиотека. Радови на уређењу стаза чија вредност износи 2,2 милиона динара у
току су у ОШ „Душко Радовић”, а у ОШ „Ђорђе Крстић” у поступку је тендер за санацију крова.

МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ
ОБИШАО ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ ЧУКАРИЦА
Министар унутрашњих послова Републике Србије Небојша Стефановић обишао је Полицијску станицу Чукарица,
где је присуствовао презентацији пројекта видео-надзора
у основним школама на Чукарици. Презентацији су присуствовали и Срђан Коларић, председник Градске општине Чукарица и Ненад Лукић, начелник Полицијске станице
Чукарица. Пројекат видео- надзора у основним школама
на Чукарици покренула је Градска општина Чукарица са
циљем повећања безбедности деце у школама и смањења
проблема вршњачког насиља. За пројекат постављања
видео-надзора у осамнаест чукаричких основних школа
општина Чукарица је уложила 5 милиона динара. Интегрисане су 253 камере, које покривају 18 основних школа на
територији Чукарице, а повезане су са командним центром Полицијске станице. „Полицијски службеници 24 сата
дневно прате, у сваком тренутку, шта се дешава у школама,
школским двориштима и на терену”, рекао је министар Стефановић.
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АДАПТИРАН ПРОСТОР ЧЕТВРТОГ СПРАТА ДОМА ЗДРАВЉА У ПОЖЕШКОЈ
Општина Чукарица издвојила је средства за уређење четвртог спрата Дома здравља „Др Симо Милошевић” у Пожешкој улици. Простор од 680 м2 у потпуности је уређен и адаптиран за потребе проширења капацитета Дома здравља.
У највећем делу новог адаптираног простора од 680 м2, радиће гинеколошка служба, док ће у другом крилу бити
смештена специјалистичка служба интерне медицине и психијатрија, као и ултразвучна дијагностика. Уређен простор
обишли су председник општине Чукарица Срђан Коларић и директорка Дома здравља прим. др Драгана Кривокапић.
„Сигуран сам да ћемо на овај начин побољшати услове рада свих запослених у Дому здравља, као и квалитет услуга
ове установе за све грађане Чукарице”, рекао је Срђан Коларић.

ОТВОРЕН УСЛУЖНИ ЦЕНТАР У МЗ „ЖЕЛЕЗНИК”
У МЗ „Железник” отворена је општинска испостава, у којој ће грађани моћи да завршавају
послове који су везани за матичаре, градску
и комуналну инспекцију или да доставе поднеске, уз подсећање да у општини постоји и
електронска управа, за оне којима је доступан
такав вид комуникације. Отварању Услужног
цетра у Железнику присуствовали су градоначелник Београда Синиша Мали и председник
општине Чукарица Срђан Коларић.
„Ова испостава ће становницима Железника омогућити да више не морају да путују
неколко километара до зграде општине Чукарица како би завршавали административне
послове, већ ће то од сада моћи да раде у своме комшилуку”, навео је Мали.
„На овај начин ћемо смањити гужве у
Општинској управи и приближити општину
становницима Железника и Сремчице, којих
је око 60.000, јер грађани Општину Чукарица
не треба да гледају као институцију власти,
већ као сервис грађана”, истакао је Коларић.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ „ГОРИЦА” У СРЕМЧИЦИ
Јавно предузеће „Пословни простор општине Чукарица” започело је комплетну реконструкцију пијаце „Горица” у Сремчици. Укупна вредност инвестиционих улагања на пијаци износи више од 3 милиона динара. Реконструкција пијаце
обухватила је комплетно наткривање и репарацију тезги, али што је најважније, комплетно су урађене водоводно-канализационе инсталације. Проширен је и у потпуности покривен пролаз између тезги, реновира се и управна зграда и
млечна хала са 8 расхладних витрина и новим електроинсталацијама. Извршена је репарација прилазних степеништа
и изградња рампе за особе са инвалидитетом, као и репарација асфалтне подлоге
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ОДРЖАН ПРВИ САБОР ЧОВЕКОЉУБЉА
Црвени крст Чукарица и Градска општина Чукарица организовали су у општини Чукарица почетком
јуна Први Сабор човекољуба. Циљ ове јединствене
хуманитарне манифестације био је да се што више
грађана и предузетника упозна са радом установа
социјалне заштите, хуманитарних организација
и удружења грађана који воде бригу о широком
кругу корисника. Први Сабор постигао је своју хуманитарну мисију окупивши 22 хуманитарне установе, а гости манифестације и општине Чукарица
били су и малишани из Велике Хоче и Ораховца са
Косова и Метохије. Одмах након одржавања Сабора човекољубља, хуманитарна помоћ додељена је
свим хуманитарним установама које су учествовале на овој манифестацији. Међу њима је и Дом за
смештај одраслих лица у Кулини.

ЛЕТОВАЊЕ ЗА МАЛИШАНЕ У ГРЧКОЈ И ЗИМОВАЊЕ НА ЗЛАТИБОРУ
Као резултат Сабора човекољубља организовано је летовање
у Пефкохорију и зимовање на Златибору за малишане из више
установа. Боравак деце у Грчкој обезбедио је Rotary club Београд Скадарлија, а на летовању су била деца са посебним потребама из Школе за основно и средње образовање са домом
„Свети Сава” – Умка, ОШ „Милоје Павловић”, Школе за основно
и средње образовање „Вожд” и Дома за децу без родитељског
старања „Споменак” из Панчева. Малишане су испратили председник општине Чукарица Срђан Коларић, секретар Црвеног
крста Чукарица Звездан Брадић и председник Rotary club-a Београд Скадарлија Далибор Лазовић.
Зимовање деце на Златибору, још једна је од хуманитарних
активности које су настале као резултат првог Сабора човекољубља. Боравак деце са сметњама у развоју на Златибору
у клубу Сателит, обезбедили су власник Срђан Васић и Ротари клуб Скадарлија, а превоз деце обезбедио је Ротари клуб
Чукарица, који је поклонио комби Црвеном крсту Чукарица.

БЕСПЛАТНА ПОМОЋ У КУЋИ
Општина Чукарица наставила је и ове године са бесплатним програмом помоћи у кући за најстарије Чукаричане. За овај пројекат
општина је обезбедила 2 милиона динара у намери да помогне
старијим суграђанима и кроз помоћ у кући им олакша свакодневно функционисање. Пројекат се спроводи у сарадњи са лиценцираном агенцијом за помоћ у кући старим особама „НАНА”.
Председник општине Срђан Коларић и чланица Већа Стана Лукић посетили су кориснице овог програма Станојку Кадић и Драгицу Димић. Приликом посете председник општине Чукарица је рекао да му је изузетно драго да види да су кориснице
задовољне помоћи у кући коју је покренула општина.
Подршку корисницима у обављању свакодневних активности пружа пет геронтодомаћица, а помоћ у кући користи
50 суграђана. Геронтодомаћице посећују кориснике 1–2 пута недељно у зависности од њихових потреба, а подршка
подразумева набавку намирница и лекова, припрему оброка, заказивање прегледа и одлазак код лекара, помоћ при
кретању ван стамбеног простора, одржавање хигијене домаћинства, али и свакодневно дружење са корисницима.
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ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Градска општина Чукарица, у сардњи са Националном службом за запошљавање, Центром за социјални рад Чукарица
и Школом за образовање одраслих „Ђуро Салај” организовала је низ састанака у оквиру континуиране акције „Функционалног образовања одраслих”. Циљ састанака, којима
су присуствовали представници свих установа и ромских
удружења, био је подизање свести о значају редовног образовања и школовања. Заједничка сарадња свих институција
доприноси подизању свести о неопходности основног образовања и упису нових полазника, а доказ за то је чињеница
да се у протеклом периоду број полазника повећао са 86 на
106, због чега ће се овакве акције наставити и даље.

ЗДРАВЉЕ РОМКИЊА
Градска општина Чукарица, у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић”, организовала је трибине и предавања посвећене контрацепцији
и заштити здравља жена, којима су присуствовале жене млађе и средње
животне доби ромске популације.
Предавања су, уз велико интересовање жена, одржана у МЗ „Макиш”
и простору старе МЗ „Железник”. У име општине Чукарица трибинaма је
присуствовала чланица Већа Стана Лукић, која је истакла да су радионице организоване у складу са Локалним акционим планом за Роме, у којем је посебан део посвећен здравству. Присутне жене су имале прилику да попуне и анкету о
планирању породице и постављају питања у вези са планирањем трудноће и заштитом од полно преносивих болести,
на која су им одговоре давали представници Дома здравља „Др Симо Милошевић”.

НАСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ХИПОТЕРАПИЈЕ ЗА
МАЛИШАНЕ ИНКЛУЗИВНИХ ГРУПА ПУ ЧУКАРИЦА
Општина Чукарица наставила је са пројектом хипотерапије, који је прошле године
покренула за малишане инклузивних група Предшколске установе Чукарица. Пројекат се спроводи у сарадњи са удружењем „Потковица”, а одржава се на Београдском
хиподрому. Приликом почетка новог циклуса хипотерапије чланица Већа Стана Лукић
је истакла да је општина Чукарица прва локална заједница која је пре годину дана
покренула овај пројекат са циљем да помогне малишанима којима је потребна додатна подршка. Лечење уз помоћ коњског покрета је изузетно значајно за особе са посебним потребама, има велики терапијски учинак за децу, јер су им у контакту са коњима
стимулисана сва чула. Хипотерапију спроводе стручна лица Удружења „Потковица”.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ „ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 2”
Oкругли сто поводом завршетка пројекта „Вртићи без граница 2”, који је у протекле
две године успешно спроведен у вртићу Горица у Сремчици одржан је у сали општине Чукарица. Пројекат квалитетног инклузивног предшколског васпитања у Србији
партнерски организју УНИЦЕФ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију. Општина Чукарица и Предшколска установа Чукарица једине у Београду спроводе овај пројекат који има за циљ веће укључивање деце узраста 3 до
5,5 година, укључујући малишане из друштвено осетљивих група, који нису обухваћени системом предшколског васпитања. На округлом столу о подршци деци и породици кроз развијање квалитетних програма предшколског васпитања,
који је организовала ПУ Чукарица, учесници су били представници општине Чукарица, ПУ Чукарица, као и предсатвници УНИЦЕФ-а, Центра за интерактивну педагогију, и руководиоци, васпитачи и стручни сарадници других београдских
предшколских установа.
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Осми циклус стручне
праксе у ГО Чукарица

Канцеларија за младе општине Чукарица и Центар за
младе „Чука” организују осми циклус стручне праксе
у Управи ГО Чукарица. Програм стручне праксе, кроз
који је до сада прошло преко 100 практиканата, намењен је студентима завршних година високошколских установа и дипломцима са пребивалиштем или
боравиштем на територији општине Чукарица. Стручна
пракса се одвија у одређеним одељењима Општинске
управе (економија, право, архитектура, грађевинарство, политичке науке и култура). Циљ пројекта јесте да
се кандидатима омогући да кроз тромесечну стручну
праксу у изабраном одељењу стекну прво практично
искуство и знање које ће им бити од користи у даљој
професионалној каријери.

Бесплатна припремна настава
за полагање мале матуре
И ове године настављен је пројекат бесплатне припремне наставе за полагање мале матуре из српског
језика и математике. Настава је организована у 8 група,
а похађало је више од 200 ученика осмог разреда чукаричких школа. На овај начин помажемо младима да се
добро пипреме за предстојећи пријемни испит и упишу жељене школе, али и родитељима јер је припрема
матуре значајна ставка у породичном буџету.

„Помоћ деци и младима из реадмисије”
У сарадњи са Центром за развој и бригу о грађанима
организован је пројекат намењен деци повратницима
из реадмисије, који је финансиран од стране Комесеријата за избеглице и миграције. У оквиру пројекта реализовани су бесплатни часови српског језика, како би
се деца која су се вратила у нашу земљу што пре прилагодила редовној настави у својим новим школама.
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Винчина
летња сцена
на Бановом
брду
Канцеларија за младе ГО Чукарица у сарадњи са
Друштвом истраживача Винча и Институтом за нуклеарне науке „Винча” организовала је три пута у парку
у Пожешкој улици манифестацију под називом „Винчина летња сцена”. Посетиоци су имали прилику да
виде како се уз помоћ садница кактуса може добити
струја, да прочитају невидљиве поруке на папиру, направе слонову пасту, ватромет, духа из лампе и у још
много интересантних огледа да учествују. Зарањање
у чудесан свет протеина им је открио њихову важност
у исхрани и функционисању ћелије. Чули су много занимљивих ствари о новим материјалима, металним
кластерима, који се истражују у Винчи. Једна група научника присутне је подсетила на начин на који настаје
меланом и зашто је УВ зрачење опасно. Као наставак
тога, посетиоци су чули како се УВ светлост може искористити у лечењу истог типа рака коже, и то путем фотодинамичке терапије. Манифестацији је присуствовао
народни посланик др Владимир Орлић.

Обука за припрему и
писање ЕУ пројеката
У сарадњи са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције организована је дводневна обука
за припрему и писање ЕУ пројеката. Првог дана обуке,
предавања су посвећена европским јавним политикама и функцији пројеката у њима, приступу Србије
европским и другим фондовима, подизању свести о
важности постојања партнера на пројекту и како доћи
до њих. Након првог дана, када су полазници стекли
основне инфорамције о томе како анализирати јавне
позиве и како доћи до информaција о њима, кренуло
се са припремом за сам процес писања предлога пројекта. Након завршених предавања, полазницима су уручени сертификати.

Обука за активно тражење посла

Канцеларија за младе Градске општине Чукарица у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовала је Обуку за aктивно тражење посла за ученике завршног разреда средњег образовања, у Свечаној сали Градске општине Чукарица. Теме обуке су биле:
савладавање техника и вештина током вођења интервјуа са послодавцем, начини проналажења запослења,
извори информисања о слободним пословима, значај
препорука, вербална и невербална комуникација.

„Бирам да
се здраво
храним”
Млади, који су желели да науче како да се здраво хране, имали су прилику да чују предавања и савете нутриционисте, која је говорила о правилној комбинацији
намирница, избегавању лоших масти, улози биљних
влакана. Тема су биле и медитеранска храна, скривени
шећери, правилно уношење воде, али и поремећаји у
исхрани, метаболизам и трајна контрола телесне тежине. Уз саветовалиште о правилној исхрани, млади су научили и како се припремају здрави оброци. У Хемијскопрехрамбено технолошкој школи у припреми оброка
учествовали су и ученици школе, који су уз стручну
помоћ кувара научили како да спреме хлеб од спелте,
салату од проса, воћне шејкове и смутије и друге здраве и веома укусне намирнице.

Креативне радионице за младе
Током летњег и зимског распуста већ традиционално
се одржавају креативне радионице из области сликарства, вајарства, калиграфије, декупаж технике, глуме
и новинарства. Изложба радова полазника креативних радионица, који су имали прилику да науче нешто
више о ликовним техникама, уметности лепог писања,
обликовању разних предмета, декорисању предмета
комадима папира и новинарском изражавању, одржана је у Културном центру
„Чукарица”, а том приликом
су им уручене и дипломе.

Млади обележили Недељу
парламентаризма на Чукарици

Канцеларија за младе општине Чукарица и Омладинска
група „Промена” у оквиру Недеље парламентаризма у
Галерији ‘73 организовали су неформално дружење са
народним посланицима под називом „Млади и култура
парламентаризма”. Млади са Чукарице су имали прилику да постављају питања народним посланицима Јелени Мијатовић и Србиславу Филиповићу, који су истакли зашто је важно да се њихов глас чује и да учествују
у процесима доношења одлука.

Одржан други турнир у коцкицама
Канцеларија за младе општине Чукарица већ другу годину
заредом подржала је турнир
у коцкицама, који је организовало Удружење за развој и
промовисање спорта и спортских активности „Hill Familia”.
Салу за одржавање турнира
обезбедио је Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Преко двадесет такмичара се надметало
у овој игри која постоји већ три деценије на улицама
Београда и у којој су уживале многе генерације, а за освајача турнира су обезбеђене награде.

Пројекат „Милева Марић Ајнштајн –
знаменита Српкиња”
У сарадњи са Хемијско-прехрамбено технолошком
школом организоване су у Свечаној сали општине
Чукарица трибине у оквиру пројекта „Милева Марић
Ајнштајн – знаменита Српкиња”. Овим пројектом желимо да подстакнемо ученике основних и средњих
школа, у Србији и Швајцарској, да се упознају са животом и делом наше истакнуте научнице Милеве Марић
Ајнштајн, да сагледају њен допринос науци и друге аспекте њеног живота. Такође, пројекат инспирише за још детаљније
прикупљање и откривање неистражених података о женама у науци.
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„ШТРИХ ФЕСТ”
НА ЧУКАРИЦИ

КУЛТУРА на ЧУКАРИЦИ
МУЗИКА МЛАДОСТИ ЗА
ПОЧЕТАК МУЗИЧКИХ СУСРЕТА
„ЈЕСЕН НА ЧУКАРИЦИ”
Годинама уназад, у септембру месецу, захваљујући манифестацији Музички сусрети „Јесен на Чукарици” љубитељи класичне музике су
у прилици да уживају како
у наступима афирмисаних
музичких уметника, тако и у наступима младих и талентованих музичара. Јубиларни 20. Музички сусрети „Јесен на Чукарици” почели су концертом младих
талената Музичке школе „Ватрослав Лисински” под
називом „Музика младости”, да би се наставили концертима које су извели: Ансамбл „Либеркватро”, Трио
Симонути, пијанисткиње Јована Радовановић, Дијана
Сретеновић и Марија Николић Стојановић.

Други позоришни фестивал
„ШТРИХ” у организацији Културног центра „Чукарица” одржан je
у мају. Ове године награду за најбољу режију однела је представа „Изуј се” Петра Ристовског, а награду за најбоље интегрисани штрих „Демократија” Зијаха Соколовића. Задатак овог
позоришног фестивала је да афирмише једно, у основи
формално, креативно решење представа – стварање нове
целине од евентуално одбачених делова неког драмског,
сценског, музичког, ликовног, представљачког материјала.

ОТВОРЕНА
ДЕЧИЈА СЦЕНA У
КЦ „ЧУКАРИЦА”
Због великог интересовања
родитеља и деце, Културни центар „Чукарица” је у
октобру месецу покренуо
Дечију сцену, у оквиру које
малишани са ове општине могу сваке недеље да погледају неку од дечијих представа интерактивног садржаја и
забавно-едукативног карактера.

„РЕСТЛ ФЕСТ”
Прво издање филмског фестивала „Рестл
фест” осмишљено је
да покаже да и снимљени филмски материјали, који нису
ушли у финалну верзију завршних филмова, могу бити корисно
искоришћени у новом
документарном, анимираном или играном филмском
остварењу. Жири у сасатву Милан Јелић, редитељ и
глумац, Ђорђе Николић, директор фотографије и Зоран Јанковић, филмски продуцент, одлучио је да од 25
филмова Гран при „Рестл фест” припадне филму аутора Матије Новаковића „Филмски стереотипи”.

ПРИЧЕ СА ЈЕДНЕ СОФРЕ
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ЋИРИЛИЦА КАО
НЕИСЦРПНА ИНСПИРАЦИЈА
У оквиру манифестације Дани
европске баштине у Културном
центру „Чукарица” у септембру
су одржана три догађаја: „Српско летње прело” у организацији пријатеља деце Београда, самостална изложба мини
скулптура Радице Живановић Комазец „Народне изреке
као путоказ друштву” и мултимедијални програм посвећен
историји писма, у оквиру кога су организовани изложба
„Ћирилица као неисцрпна инспирација”, Калиграфска радионица за најмлађе основце и приказана епизода „Словенска писма” из серијала РТВ „Историја писма”.

„Приче са једне софре” је позоришна представа која је настала
као резултат сарадње Театра заједнице Културног центра „Чукарица”, ПОД театра, Геронтолошког центра Београд и ЗИД театра из Амстердама, и она представља завршницу пројекта „Za
sve nas –communitas”. Пројекат је подржан од Министарства
културе и информисања Републике Србије и Градске општине
Чукарица. Овакво позориште подстиче грађане да се укључе и
да изађу из својих станова, да активно комуницирају, као и да
се баве својим и проблемима заједнице.

РЕДАКЦИЈА МЛАДИХ
„ИНФО ЧУКА”
Пре нешто више од годину
дана, окупила се „мала”, али по много чему посебна редакција, која има за циљ да младе људе повеже и подстакне на креативни рад и исказивање својих пуних
потенцијала. Њено име је „Инфо Чука” Културног центра
„Чукарица”. Идеја за формирање једне овакве редакције потекла је из потребе да културне садржаје приближимо деци предшколског и школског узраста, али
истовремено и да им омогућимо да заједно са својим
професорима учествују у креирању програма за младе.

„ПОГЛЕДИ 2016”
Традиционално-колективна изложба Галерије ’73, Погледи 2016, и овог пролећа пружила нам је увид у стваралачке тенденције млађе генерације. Своје радове
представило је 20 уметника старости до 35 година. Изложбу је отворила Тијана Фишић, редовни професор на
Факултету за уметност и дизајн.

ИЗЛОЖБА СЛИКА „САСВИМ ЛИЧНО”
ИРИНЕ ЧЕРЊАВСКИ ШАНТРИЋ
У Галерији ‘73 своје слике
представила је уметница
Ирина Черњавски Шантрић.
Опус слика „Сасвим лично”
осликава емотивно стање
уметнице, која повезивањем стиха и слике симболички
приказује све оно што се као суштинска емоција крије у
човеку или наговештава његову мисао.

„ЧУКАРИЦА ИЗМЕЂУ
ТРАДИЦИОНАЛНОГ И САВРЕМЕНОГ”
У оквиру манифестације Дани
европске баштине, чија је
овогодишња тема „Културно
наслеђе и заједнице – живети
с наслеђем”, Културна установа
Галерија ’73 представила се изложбом фотографија Чукарице – сусрет старих и нових
архитектонско урбанистичких трендова под називом
„Чукарица између традиционалног и савременог” и
трибином чија је тема била „Чукарица између традиционалног и модерног – Изазови савременог живота”

ИЗЛОЖБА ПОРТРЕТА СЛИКАРКЕ
МАШЕ ЂУРИЧИЋ ЏУЏЕВИЋ
Јесењу сезону отворила је изложба
портрета сликарке Маше Ђуричић
Џуџевић, под називом „Рефракција идентитета”. Приступајући
овој теми без жеље да се задржава
на реалним, карактерним цртама
модела, ослања се на стања и расположења која најчешће тражи
кроз боју и гест. Циљ није да се идентификује појединац
већ да се прикажу осећања својствена свима.

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА
КАРИКАТУРА АУТОРА
ПЕТРА ПИСМЕСТРОВИЋА
Самостална изложба карикатура аутора Петра Писместровића, под називом „Београд и ја”, приказана је
београдској публици крајем августа ове године. Овом
изложбом Писместровић бележи време које је за нама
и личности из сфере уметности и културе које су га обележиле. Поставку су чиниле карикатуре најзначајнијих
наших писаца, глумаца, спортиста, музичара, и других јавних личности, који су
оставили дубок траг
у нашем културном
животу и уметности
уопште.

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ
„ШТА ЧИТАМ, КАКО ПИШЕМ”
Књижевни програм „Шта читам, како пишем”, у организацији Градске општине Чукарица и Галерије ’73, у току ове
године представио је следеће писце и песнике: Александра Диклића, Миомира Петровића, Милисава Савића,
Милену Марковић, Матију Бећковића, Владана Матијевића, Слободана Зубановића и Мухарема Баздуља.
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СИНЕРГИЈА ЏЕЗА И ФИЛМА
У ПОЖЕШКОЈ УЛИЦИ
У славу Матије Бана, по којем је Баново брдо добило
име, одржан је другу годину заредом џез фестивал у
великом парку у Пожешкој улици. Фестивал под називом „Летњи дан – Матија Бан” организован је под покровитељством општине Чукарица. Манифестација је
започела дечјим хором Бојане Вунтуришевић, а наставила се дуплим програмом Музичке школе „Ватрослав
Лисински” и класиком и џезом састава „Gipsy Rapsody”.
Публику су одушевили звуци џеза у извођењу Mikser
House Big bend под вођством Горана Грбића са Глен
Милер репертоаром. Главна атракција фестивала био
је први заједнички наступ пијанисте Матије Дедића и и
београдског састава E-play, који су свирали песме групе E-play, али у мало другачијем аранжману. На самом
крају вечери публика је уживала у филмском програму
посвећеном Бати Живојиновићу и Драгану Николићу.
На великом платну приказан је филм „Лов у мутном”,
као израз носталгије за тим ренесансним периодом
живота наше престонице. Манифестацији су присуствовали председник ГО Чукарица Срђан Коларић и
чланица Већа Виолета Јевђић.

ОДРЖАН ШЕСТИ ФЕДИС
Шести Фестивал домаћих играних серија ФЕДИС, који је одржан под покровитељством Градске општине Чукарица,
завршен је доделом награда „Златна антена” најбољој серији и протагонистима. Награда за најбољу ТВ серију у претходној сезони припала је серији „Чизмаши”.
Госте финалне вечери овогодишњег Фестивала, наше познате телевизијске ствараоце и љубитеље домаћих телевизијских серија, поздравио је председник општине Чукарица Срђан Коларић. „Чукарица је, на наше велико задовољствао, и овог октобра у знаку телевизијског стваралаштва”, рекао је председник и подсетио да је прво вече било
прилика да се подсетимо улога наших великана, а да на финалној вечери имамо задовољство да поздравиомо глумце
који су остварили улоге у серијама које волимо и које ћемо волети.
Међу глумцима који су ове године били на ФЕДИС-у су: Јелисавета Сека Сабљић, Бојан Жировић, Нина Јанковић,
Слобода Мићаловић, Миодраг Драгићевић, Дарко Бајић, Христина Поповић, Драгана Дабовић и бројни гости и поштоваоци телевизијског стваралаштва.
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„НА СЛОВО, НА
СЛОВО... 2016”

СПОРТ на ЧУКАРИЦИ
ШКОЛСКИ СПОРТ
Општина Чукарица се труди да на најбољи начин организује физичке активности у школским заједницима, како би наши најмлађи суграђани имали здраво
детињство и постали здрави људи. Програмом школског спорта обухваћено је 17 основних и 4 средње
школе са наше општине, а најмасовнија су следећа
такмичења: кошарка, одбојка, мали фудбал, рукомет
и атлетика. Сва такмичења се спроводе у више категорија, а њиховом афирмацијом долази до значајнијег
вредновања уложеног труда и рада младих људи у
њиховим срединама, а самим тим се промовишу праве вредности.

КРОС ,,УМКА 2016”
Под генералним покровитељством Градске општине
Чукарица, у организацији Спортског друштва Умка,
одржава се традиционална манифестација крос ,,Умка
2016”. Овогодишњи крос, који се одржава десети пут
заредом, отворио је помоћник председника ГО Чукарица Предраг Јеремић, који је поздравио такмичаре,
пожелео им много успеха и спортског духа, и најавио
да ће општина Чукарица и даље улагати у младе. У
зависности од групе, такмичари су трчали на 200м,
400м, 800м и 1500м. У оквиру кроса одржана је и
Бамбијада за најмлађе учеснике узраста од четири
године, који су трчали на 50 метара и до шест година
који су трчали на 100 метара. Поред њих, на кросу су
се такмичили и ветерани у трци на 800 метара. Након
завршетка кроса, организовано је такмичење у навлачењу конопца.

На атлетском стадиону на
Кошутњаку одржано је
сада већ традиционално
спортско такмичење, у којем су учествовали прваци чукаричких основних школа, под називом „На слово, на слово...2016”. Жеља организатора, општине Чукарица и Републичког завода за спорт, била је да спортским такмичењем
првацима честита успешан завршетак школске године. На
атлетској стази ученици су се такмичили у трчању на 60м, а
уместо стартног броја на грудима су имали по једно слово
азбуке. Основни циљ је организовање овој узрасној популацији спортског такмичења на правом спортском објекту,
са судијама и пропозицијама, као и доделом медаља и пехара, и да се на тај начин отпочне са правовременим укључивањем у спорт.

4. МЕЂУНАРОДНО ОТВОРЕНО
ПРВЕНСТВО ЧУКАРИЦЕ У УБРЗАНОМ
ШАХУ ЗА МЛАДЕ
Шаховски клуб „Краљ”, у сарадњи
са основним школама и предшколским установама општине Чукарица, под покровитељством општине
Чукарица организовао је четврто
Међународно отворено првенство Чукарице у убрзаном
шаху за младе. Такмичење у убрзаном шаху одржано је у
ОШ ”Ђорђе Крстић” у Жаркову. Учествовало је 105 такмичара, међу којима су били и гости из Ирана и Бугарске. Медаље најбољим такмичарима уручио је председник општине Чукарица Срђан Коларић, који је поздравио присутне и
изразио задовољство што шаховска игра има велики број
поклоника међу младима.

БЕСПЛАТНА ДЕЧИЈА ЛИГА
ЧУКАРИЦЕ У ФУДБАЛУ
Дечију лигу Чукарица суфинасира Градска општина Чукарица,
а организује „Вег тим”. Лига се
игра у балону Спортског центра
у Железнику, а у њој учествују
„Чукарички”, „Соко Железник”,
„Нодр стар”, „Тријумф”, „Железник”, „Арсенал”, „Алијанса”,
„Млади орлови Умка”, „Сокер М. Р.”, „Остружница”, „Спартак” и „Рушањ”. Лигу је званично отворио члан Већа Градске општине Чукарица задужен за спорт Зоран Адамовић.
Адамовић је присутне малишане поздравио у име општине
Чукарица, пожелео им фер и спортско такмичење и нагласио да су деца увек победници када раде оно што воле, без
обзира на постигнути резултат. Члан Већа ГО Чукарица позвао је малишане да користе бесплатне спортске програме
које општина Чукарица за њих организује.
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СКАЈП ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Сваке прве недеље у месецу Kанцеларија за младе
општине Чукарица организује бесплатну обуку за коришћење Скајпа за чукаричке пензионере. Обука је
прилагођена нашим најстаријим суграђанима, који
су почетници у коришћењу рачунара и желе да науче
основе коришћења интернета. Водичи кроз наставу
упознају полазнике са коришћењем Скајпа, слањем
мејлова и претраживањем интернета.

ПАКЕТИ ЗИМНИЦЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА
Градска општина Чукарица обезбедила је пакете са зимницом за пензионере са
најнижим примањима са пребивалиштем на територији ГО Чукарица. На овај
начин показујемо бригу за наше најстарије суграђане, а нарочито оне који су
најугроженији.

БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА ЧУКАРИЧКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ
Градска општина Чукарица током децембра месеца организује бесплатне једнодневне излете за пензионере у склопу
низа програма намењених својим најстаријим суграђанима. Једна група пензинера обићи ће Опленац и Тополу, док ће
друга група уживати у лепотама Фрушке горе и Новог Сада.

СПОРТСКИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ
Градска општина Чукарица у сарадњи са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије покренула је бесплатне програме за децу који ће трајати до краја 2016. године. У питању су следећи програми: „Школа спорта” и „Фитнес за
децу”. Програм „Школа спорта” обухвата природне облике кретања, основе базичних спортова (атлетика, гимнастика),
спортове са лоптом (фудбал, кошарка, рукомет), полигоне за развој моторичких способности, елементе борилачких
вештина и елементарне игре. Програм „Фитнес за децу” допринеће јачању мишића који утичу на добар постурални
статус, побољшању кардиоваскуларног здравља, одржавању здраве телесне тежине, побољшању здравља костију и
повећању самопоуздања.

БЕСПЛАТАН БАЗЕН ЗА ЧУКАРИЧКЕ ОСНОВЦЕ
Чукарички основци, у пратњи једног или оба родитеља могу да користе бесплатне термине на базену у Кошутњаку, уз ђачку књижицу, а родитељи уз личну карту. Поред тога, и ове године општина Чукарица се
потрудила да улепша летњи распуст најбољим ђацима наградивши их
за њихове успехе које су остварили током школовања. У сарадњи са Републичким заводом за спорт 300 ђака и спортиста генерације, добило
је бесплатан улаз на базене „Кошутњак” током трајања летње сезоне. Са
жељом да на исти начин наставе даље школовање, општина Чукарица
мотивише паметне и вредне младе људе да и даље ређају успехе.
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„ФИТ МАМА”

На иницијативу општине Чукарица, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије организовао је бесплатан програм ”Фит мама”. У одличној атмосфери, уз подршку малишана који пузе или се играју, маме имају прилику да се опусте, рекреирају
и друже. У питању је постпорођајни групни фитнес програм, намењен женама од 4
недеље до 12 месеци након порођаја. Циљ овог програма је побољшање расположења, повећање енергије, смањење стреса, размена искуства са другим мамама, као
и спречавање и ублажавање постпорођајне депресије.

ПРОГРАМ ВЕЖБИ КАО ПРЕВЕНЦИЈА ОСТЕОПОРОЗЕ
Са циљем смањења ризика од настанка остеопорозе, организован је програм
вежби који се изводи сваке суботе и недеље у Културном центру „Чукарица” под
надзором и уз консултације са физиотерапеутом до краја децембра. Остеопороза је болест зрелог доба, која настаје услед смањења коштане масе и поремећаја грађе костију, због чега кости постају крте и подложне преломима. Попут
мишићне масе, ако не вежбамо редовно, коштана маса се временом смањује.
Зато су редовне спортске активности врло битне за превенцију остеопорозе.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ТЕКВОНДОА
Градска општина Чукарица и Теквондо клуб „Омега” организовали су
бесплатну школу теквондоа за дечаке и девојчице узраста од првог
до четвртог разреда, која траје до краја године. Часови се одржавају у
свечаној сали ОШ „Браћа Јерковић” у Железнику. Општина Чукарица
је суфинансирала овај пројекат како би обезбедила што више спортског садржаја који ће бити доступан управо најмлађој популацији.

„ЗА ЧУКАРИЦУ БЕЗ НАСИЉА И НАРКОМАНИЈЕ”
У сарадњи са Српском академијом самоодбране организовани су беплатни курсеви самоодбране за жене и омладину,
социјално угрожене и жртве насиља на територији општине Чукарица у просторијама МЗ „Чукаричка падина”. Циљ
пројекта је рад са жртвама насиља, децом улице, женама и децом из сигурних кућа и корисницима центара за социјални рад. Програм води дипломирани тренер борилачких спортова Владимир Савић, по професији полицијски службеник, носилац црног појаса 3. дан у аикидоу, оснивач Српске академије самоодбране и аутор хуманитарног пројекта
„Заштитимо себе и друге”. Сви полазници бесплатних курсева уче практичне самоодбрамбене технике из реалних животних ситуација, док су у теоријском делу наставе упознати са одредбама Кривичног закона, као и Закона о спречавању насиља на спортским манифестацијама и објектима.

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ
САМООДБРАНЕ „ЧУВАЈ СЕ!”

Канцеларија за младе ГО Чукарица и Спортско удружење Anti Rape
група из Београда, организовали су бесплатне тренинге самоодбране
под називом „Чувај се!”. Имајући у виду чињеницу да су сви облици насиља последњих година у порасту, Канцеларија за младе је препознала
потребу да се овакав вид тренинга реализује, како би млади могли да се
одбране и стекну самопоуздање. Кроз 32 технике самоодбране, полазници обуке су имали прилику да се припреме на будуће стресне ситуације, да се суоче са страхом у неочекиваним ситуацијама, сачувају мир
и науче како да не постану жртва насилника. Било да је у питању одбрана од напада ударцима руком, ногом, лактом, коленом, или су у питању
полуге и притисци на виталне тачке тела, акценат је био на правилном
извођењу техника и њиховом вишеструком понављању.
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ЧУКАРИЧКИ АЛМАНАХ
– екс
– ар Беш
– ржни ценш
–
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Некада веома популарна робна кућа на Бановом брду, после више од две деценије поново почиње да ради у новом руху. Модерни тржни центар свечано је отворио председник
општине Чукарица Срђан Коларић, који је том приликом рекао да су се многи од нас подсетили на неке лепе тренутке који нас везују управо за ово место.
Уз модерно уређени тржни центар, који се простире на 4.700 квадратних метара, посетиоце Бетекса очекује разноврсна понуда регионалних и интернационалних брендова. У
склопу центра налази се и салон намештаја, винотека, кафе-ресторан, банка, апотека, а за
посетиоце је обезбеђен и паркинг простор са 40 паркинг места.
Општина Чукарица поставила је Јaвни сат и подржала уређење трга испред зграде тржног центра Бетекс, а на том простору одржаваће се сајмови, фестивали и изложбе. Први у
низу је новогодишњи сајам Christmas market.

–
–
Ошворен
Клуб за шражење
иосла
на Чукарици
Клуб за тражење посла, који је отворен у Улици Владимира Радовановића 2,
резултат је добре сарадње Градске општине Чукарица и Националне службе за запошљавање. За стручне обуке које организује Национална служба
за запошљавање пријавили су се полазници са територије општине који
ће нова знања стицати током две недеље, колико обука траје. Општина Чукарица се укључила у пројекат Националне службе, који је финансиран од
стране Европске уније, а чији је циљ да помогне незапосленим лицима да
усвоје вештине које ће им помоћи да лакше дођу до посла. Полазници обуке, које држе стручни предавачи Националне службе имају прилику да науче како да дођу до корисних информација о тржишту рада, напишу CV, квалитетно се припреме за разговор и стекну сва битна практична знања која ће им користити за проналажење посла.
Клуб су обишли председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, а присуствовали су и члан Општинског већа Зоран Адамовић, директор филијале
за Град Београд Добросав Марић и директор филијале Чукарица Татјана Мијушковић.

– ивена сиоме
књижевнику Данку Поиовићу
н илоча
Ошкр
Спомен плоча књижевнику Данку Поповићу откривена је на згради у Пожекој улици на Бановом брду, где је живео скоро 40 година. Спомен плочу су открили председник општине Чукарица Срђан Коларић и председник Удружења књижевника Србије Радомир Андрић, а присуствовали су чланови породице, пријатељи, књижевници, поштоваоци његовог књижевног дела
и комшије из зграде у Пожешкој улици 150, који су и покренули иницијативу за постављање
спомен обележја.
Покретач иницијативе и члан Друштва поштовалаца дела Данка Поповића Милан Каблар,
захвалио се општини Чукарица и Удружењу књижевника који су подржали њихову иницијативу, и говорећи о Данку Поповићу рекао да је он био скроман човек, али велики књижевник.
„Чукарица је поносна на своје суграђане који су рођени или су један део свог плодоносног
рада и живота провели управо овде. Одајући им почаст и захвалност, на овај начин желимо
да им се одужимо, али и да упознамо наше Чукаричане и Београђане да су ови велики људи у
једном тренутку свог живота били грађани наше Општине”, рекао је Срђан Коларић.
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–
–
Женско иреgузешнишшво
Општина Чукарица је организовала саветовање на тему женског
предузетништва под називом „Савладајте препреке до сопственог
бизниса”, са циљем да омогући Чукаричанкама које су заинтересоване за покретање бизниса да размене искуства и стекну нова знања
о започињању сопственог посла. Гости предавачи били су народна
посланица у Скупштини Републике Србије Мирјана Андрић, председница Савета за родну равноправност Чукарица Љиљана Илић,
руководилац Националне службе за запошљавање – одсек Чукарица Радојица Крговић и представник Регионалне агенције за развој
и европске интеграције Никола Вујиновић. Саветовање које је организовала општина Чукарица први је корак ка
подизању свести о предузетништву, као каријерној опцији за жене и мотивација за потенцијалне предузетнице да
преузму ствар у своје руке и постану професионално самосталне и успешне.
Градска општина Чукарица и Регионална агенција за развој и европске интеграције организовале су и обуку за
покретање сопственог бизниса, која има за циљ да помогне женама са територије општине Чукарица које имају
идеју и жељу да започну свој бизнис. Након развоја пословне идеје, будуће предузетнице су имале прилику да
сазнају који су то почетни кораци које треба савладати на путу до тржишта. По завршетку обуке, полазницицама је
сертификате уручио председник општине Чукарица Срђан Коларић, који је поздравио потенцијалне предузетнице и пожелео им много успеха у покретању посла.

–
Обележен Дан усшанка
Поводом Дана устанка положени су венци на споменик у парку у Пожешкој улици. У име Градске општине Чукарица венац су положили
заменик председника Градске општине Чукарица Бранислав Ћелић
и председник Скупштине општине Милан Стојић, а присуствовао је и
помоћник председника Петар Мандић. Венце су положили и представници организација за очување традиција са територије општине Чукарица. Након полагања венаца уприличен је кратак културно-уметнички
програм у ком су учествовали песници удружења „Поета”.

–
Оgржано gонашорско
вече
за изґраgњу цркве
– Јована Крсшишеља
– –
Сабора Свешоґ
Хуманост, солидарност и лепота даривања исказани су на донаторској
вечери одржаној поводом изградње цркве Сабора Светог Јована Крститеља у насељу Савска тераса. Донаторској вечери, одржаној у кафани
„Код Неше” у Жаркову, присуствовали су председник Градске општине
Чукарица Срђан Коларић, чланови Општинског већа Дејан Јањић, Зоран
Адамовић и Здравко Топаловић, и велики број донатора окупљених око
жеље да се изгради један православни храм.
„Задовољство ми је да смо се вечерас окупили да заједно помогнемо
изградњу храма Сабора Светог Јована Крститеља у насељу Савска тераса. Захваљујем се на вашој спремности да помогнете изградњу цркве, која ће бити место сабрања и духовне подршке становништву овог дела Чукарице. Посебно бих изразио захвалност господину Драгану Николићу, који је несебичним чином
уступања земљишта за изградњу храма учинио велико дело за све вернике”, рекао је Срђан Коларић.
Коларић је поздравио и оца Милана Виленицу, који се, након бриге о изградњи Храма светог јевенђелисте Луке и Светог
Прокопија, уз благослов патријарха Иринеја прихватио одговорног и великог задатка да насеље Рупчине и будућа Савска
тераса добију свој храм. Такође је захвалио и власнику ресторана „Код Неше” Небојши Радосављевићу на гостопримству.
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бу
Рођенgанске ирославе у Клу
–
за сшарија лица на Чукарици
Рођенданске прославе у Дневном клубу за старија лица Чукарица одржавају
се четири пута годишње. Гости једне од прослава били су градоначелник
Београда Синиша Мали и председник општине Чукарица Срђан Коларић.
Општина Чукарица за свако рођенданско дружење слављенике и кориснике
клуба обрадује тортом, а овог пута председник општине је уручио и поклон
техничку опрему за озвучење.
Честитајући слављеницима градоначелник је рекао да Град посебну
пажњу посвећује старијим суграђанима. „Желимо да у овим клубовима наши
најстарији суграђани имају најбоље услове и програме, да проведу своје
слободно време квалитетно”, рекао је Мали.
Председник општине Чукарица Срђан Коларић је истакао да је општина
као и досада увек спремна да помогне активности клуба.

ни
Обележен Међунароg–
gан волоншера
Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележен је у сали
ГО Чукарица пријемом за волонтере и кориснике Волонтерског сервиса општине. Пријему су присуствовали председник општине Чукарица Срђан Коларић, чланица Већа Стана
Лукић, координатор Волонтерског сервиса Љиљана Илић,
као и волонтери и корисници.
Упућујући им честитке поводом Дана волонтера председник општине Чукарица Срђан Коларић се захвалио волонтерима на ангажовању, доброј вољи, топлој људској речи и
пажњи коју пружају корисницима. Председник се захвалио и
корисницима који су идеју волонтеризма одмах прихватили
и који су својом отвореношћу учинили да су волонтери у њиховом дому лепо прихваћени.
За досадашње ангажовање председник је волонтерима уручио захвалнице општине, а захвалнице су добили и чланови
стручног тима који је водио радионице за децу са посебним потребама, као и малишани чији су радови били изложени у
сали општине, а који су учествовали у раду инклузивних група.

– нови
– ки gан у Усша
-оршс
си
ан
Оgрж
за gецу и млаgе „Сремчица”
У организацији Установе за децу и младе „Сремчица” по седми пут одржан је спортски дан под називом „Спорт за све”, који је окупио кориснике
10 сродних установа из целе земље. Корисници су се надметали у различитим спортским дисциплинама: фудбал, рукомет, пикадо и стони тенис.
„Поред спортских успеха, првенствено бих вам пожелео да искористите овај дан да се упознате, лепо дружите и забавите. Млади кроз
спортске активности оваквог типа имају прилику да науче да негују праве вредности као што су: фер плеј, тимски дух, храброст, али и да поштују себе и друге”, рекао је Срђан Коларић.
Коларић је истакао и да ће се општина Чукарица и даље трудити да посебну пажњу поклања деци и омладини
којима је потребна додатна подршка, како би се осетили као равноправни чланови нашег друштва.
Манифестацији су присуствовали чланови Општинског већа Стана Лукић и Александар Благојевић, као и секретар Градског центра за социјални рад Јован Самарџија.
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–
„Чисшо лице Чукарице”
Акција „Чисто лице Чукарице”, која се одржава у оквиру кампање „Чисто лице Србије” организована је испред
општине Чукарица. Кампању „Чисто лице Србије”организују удружење „Моја Србија” и Привредна комора Београда, у сарадњи са Рециклажним центром „Божић и синови”.
Акцију је подржала општина Чукарица, где је кампања и почела. Председник општине Чукарица Срђан Коларић
изразио је задовољство што кампања почиње управо на Чукарици. „ Драго нам је да смо могли да се придружимо
и подржимо акцију која, осим што је усмерена на подизање свести о значају рециклаже отпада и заштите животне
средине, има и хуманитарни карактер”, рекао је председник Коларић.
Током акције грађани су одлагали кабасти електрични отпад попут фрижидера, шпорета, веш машина и слично. Средства прикупљена током дводеневне акције „Чисто лице Чукарице”, у оквиру које је прикупљено 2040 кг
електронског и електричног отпада, помоћи ће лечење Светлане Кукић из Сремчице, оболеле од конгениталне
дисеритропоетске анемије типа II.

- на Дрини
– чукаричким извиђачима у камиу
У иосеши
И ове године Савез извиђача општине Чукарица са својим организационим
јединицама: Одредом извиђача „Михајловац” и Одредом извиђача „Бреза”
организовао је сада већ традиционални извиђачки табор под називом
„Осети авантуру 2016”, који је смештен на обали Дрине у Црној бари.
На кампу код Богатића учествовало је преко тридесеторо деце, а домаћинима кампа придружили су се и извиђачи из Звечана и Велике Хоче са Косова и Метохије, Ивањице, као и два учесника из Савеза извиђача Словеније. Свакодневне активности извиђача испуњене су бројним задацима, од
раног устајања до збора за подизање заставе, поспремање шатора, прављење чворова, паљење логорске ватре, као и
обукама за оријентацију у природи, топографију и преношење порука на даљину.
Камп на обали Дрине посетили су члан Већа Зоран Адамовић, помоћник председника за омладину и спорт Предраг
Јеремић и координатор Канцеларије за младе Ана Дудуковић.

–
Нове куће за иороgице из колекшивноґ
– а на Аgи Циґанлији
ценшр
У оквиру пројекта под називом „Подршка побољшању услова живота
присилних миграната и затварање колективних центара” финансираног
из средстава Европске уније представници организације Хелп и Комесаријата за избегла и расељена лица потписали су уговор о сарадњи са
Градском општином Чукарица. Уговор је у име општине Чукарица потписао председник општине Срђан Коларић, у име организације Хелп регионални представник Клаус Мок, а у име Комесаријата за избеглице Иван
Георгинов, заменик комесара.
Уговор предвиђа реализацију пројекта расељавања породица колективног центра на Ади Циганлији и усељење у нове монтажне куће на
локацији у Остружници, коју је обезбедила општина Чукарица. Средства
за стамбене објекте издвојила је организација Хелп. Општина је прошле
године потписала меморандум о разумевању са организацијом Хелп и
Комесаријатом и након тога у циљу реализације пројекта обезбедила
локацију у Остружници и извршила све припремне радње, пројектну документацију како би била спремна за нове
стамбене објекте.
Свој дом ће добити 20 породицa из колективног центра на Ади Циганлији, који ће самим тим бити затворен, док ће
у преосталих 12 бити усељено социјално угрожено домицилно становништво. Монтажни објекти у Остружници биће
површине од 35-65 м2, а вредност је 570.000 евра.
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