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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
Руководимо се политиком председника Републике Србије
Александра Вучића, која се заснива на равномерном развоју свих
делова наше општине, како би грађани и у урбаним и у руралним
деловима имали једнаке услове за живот и рад. Обновили смо
школске зграде, тоалете, фискултурне сале на које се чекало
више деценија, јер посебну пажњу посвећујемо младима,
који су будућност сваке земље. Веома смо захвални и нашим
пензионерима, чијом је жртвом заустављено пропадање Србије,
те се боримо да им сениорске дане учинимо што садржајнијим.

Велико је задовољство, али и обавеза, бити на челу општине која је друга по величини по броју становника у Србији.
Поносни смо на до сада постигнуте резултате, успели смо да покажемо да знамо да доносимо праве одлуке и реша
вамо проблеме, али је за нас то још већа обавеза и одговорност, јер поверење које уживамо код грађана не сме да
буде изневерено.
Врата наше општине увек су отворена и трудимо да будемо сервис грађана, како би Чукаричани могли да изнесу
своје предлоге и иницијативе, јер једино тако можемо најбоље да знамо шта је најпотребније, како бисмо заједно
допринели бољем квалитету живота на нашој Чукарици. Са циљем да будемо што доступнији грађанима, увели смо
и нову праксу, а то је „Ручак са председником”, где сваке среде у опуштеној атмосфери и у непосередном контакту
разговарамо са Чукаричанима о њиховим жељама, потребама и проблемима са којима се суочавају. Све проблеме
решавамо заједно, кроз дијалог и компромис, а у корист локалне заједнице и за добробит свих наших суграђана.
У протеклом периоду имали смо много инфраструктурних радова на територији целе Чукарице, стављајући по
себан акценат на рубне делове, који су годинама пре тога били запостављени. Асфалтиране су неке од најпроме
тнијих саобраћајница, изграђене нове пешачке зоне, уређено је неколико урбаних џепова, адаптирали смо школске
објекте, све са циљем једнаких услова за живот свих Чукаричана.
Поред улагања у инфраструктуру, Градска општина Чукарица је посебну пажњу посветила културно-уметничким
садржајима за све генерације. Прогласивши 2017-ту Годином културе, започели смо комплетну реконструкцију ве
лике сале Културног центра „Чукарица”, некадашње сале биоскопа Шумадија. Са поносом могу да кажем да ће Чука
рица добити своје прво позориште, а нова мултифункционална сала омогућиће извођење представа за захтевнијом
сценографијом, као и извођење концерата и музичких догађаја. Како би културни садржаји били доступни и у
удаљеним деловима Чукариице, комплетно смо адаптирали простор Галерије Сања у Сремчици.
Током целе године организовали смо бесплатне програме, у којима су подједнако могли да уживају како мали
шани, тако и наши најстарији суграђани. Брига за најмлађе, који су наша будућност, увек је на првом месту, те смо
за њих припремили како едукативне, тако и бројне спортске садржаје. Бесплатно спортско лето, припремна настава
за малу матуру, часови атлетике и пливања, логопедско саветовалиште, хипотерапија, креативне радионице, само
су неки од програма којима смо желели да наша деца квалитетено проведу слободно време и да правилно расту и
развијају се.
И за наше даме смо организовали часове јоге, рекреације, превентивне вежбе за остеопорозу, обуку за самозаш
титу, школу родитељства, са циљем да се опусте и друже, али и да физички и ментално ојачају. Нисмо заборавили
ни наше сениоре, који су изградили нашу државу и поднели највећи терет реформи. Са циљем да „треће доба” буде
што квалитетније и садржајније, пензионери су током целе године одлазили на бесплатне излете, обилазећи најзна
менитија места по Србији.
Наша дужност је брига о свим грађанима Чукарице. Интересе грађана стављамо пре свих осталих интереса и
поносни смо што су Чукаричани препознали да смо одговорна локална управа, у којој они активно учествују. По
верење које су нам грађани поклонили додатно нас мотивише да наставимо да напредујемо и уверен сам да ће
Чукарица бити место нових пословних могућности и пријатног живота свих Чукаричана.
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ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ

Ч

итаве 2017-те године, екипе ЈКП „Београд пут” изводиле су радове на најзначајнијим деоницама на територији општине Чукарица, а Град Београд уложио је милионска средства
за реконструкцију улица и изградњу тротоара. Изградња нових тротоара у Улици Илије Ђуричића изазвала је велико задовољство грађана Жаркова, јер ниједна власт до сада није успе
ла да реши овај деценијски проблем. У Трговачкој улици изграђени су нови тротоари, који су
допринели да улазак у Београд са стране Чукарице буде видно лепши, а ускоро ће се решити и
проблем одвода атмосферских вода код бензинске пумпе на поменутој деоници. Изградњом
тротоара са новим ивичњацима и асфалтирањем прилаза Дому здравља у Улици Илије Бабића
на Умци, централни део овог насеља постао је уређенији. У главној улици, 13. октобра, по први
пут су становници Умке добили нову пешачку зону, а ускоро ће тротоари бити урађени и на потезу Железничке улице. Најзначајнија деоница за грађане Железника, када су пешаци у питању, је
Авалска улица, где је почела изградња тротоара. У 2018-тој години биће настављена изградња
пешачке зоне до спајања са Улицом Петра Драпшина, где је и продужена линија 522, на опште задовољство грађана Железника. Након више година
реконструисане су најпрометније саобраћајнице:
улазак у Сремчицу из Београдске улице и прилаз
насељу Горица, Илије Ђуричића, Спасеновићева,
Рајка Ружића, Марка Кончара Буре, Савска, Илије
Бабића, Радничка, спајање Петра Драпшина и Авалске, а до краја године биће реконструисана Авалска улица у Железнику, Читачка у Сремчици, Аце
Јоксимовића, Ратка Митровића, излазак и улазак у
Рушањ и 1. маја у Великој Моштаници у дужини од
4800 метара.

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У ЖАРКОВУ
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В

ише од двадесет година грађани Жарко
ва чекали су на реконструкцију Спасе
новићеве улице и не крију задовољство
што је централни део овог насеља попримио
лепши изглед. Екипе Београд пута реконстру
исале су улицу у дужини од 300 метара.
У Жаркову је завршена и комплетна из
градња Улице Рајка Ружића у Жаркову, на коју
су грађани чекали више од 20 година.

У

Трговачкој улици изграђен је тротоар у дужини од
300 метара, од раскрснице са Јабланичком улицом
до раскрснице са Солунских бораца. Ова деоница
представља главни улазак у Београд из правца Ибарске
магистрале, а годинама је била запуштена. У 2018. годи
ни биће решен проблем одвода воде код Жарковачког
гробља, која се годинама скупљала на коловозу.
На иницијативу грађана Жаркова, општина Чукарица
је уз помоћ Града Београда успела да у програм асфал
тирања уврсти Улицу Илије Ђуричића, где су екипе ЈКП
„Београд пут„ започеле радове на изградњи новог тро
тоара. Ова улица добиће нове тротоаре са адекватним
ивичњацима, а цела траса коловоза до спајања са Водо
водском улицом биће реконструисана.
Комплетно је реконструисана Зорина улица и из
грађени су нови тротоари. Пробијене су улице Друга
нова и Живка Настића Бабе, које су ушле у програм Ди
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
и очекује се њихова изградња.

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА У РУПЧИНАМА

Р

еконструисан је коловоз у Водоводској улици други део, који је омогућио лакше функционисање и безбедније
кретање, како пешацима, тако и возачима. Тај део пута је годинама био девастиран, али се исто тако чекало да
Град донесе План детаљне регулације, као и пројекат Савске терасе, како би се тачно знало које су улице по плану,
а које нису.
Екипе ЈКП „Београд пут„ на иницијативу општине Чукарица изградиле су одвојак Водоводске улице код Ранжирне
станице у дужини од 150 метара. Водоводска улица је прошле године реконструисана из више фаза, али је ова локација
на којој се налази више породичних кућа годинама чекала на асфалт. Грађани овог дела Водоводске истичу да ће им
асфалтирање много значити јер ће после више од двадесет година до кућа долазити асфалтираном улицом.
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АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ МАРКА КОНЧАРА БУРЕ

П

осле вишедеценијског проблема са решавањем имовинскоправних односа у Улици Марка Кончара Буре, општина Чукари
ца, уз помоћ Секретаријата за имовинске и правне послове и
Катастра непокретности Чукарице, успела је да у власништво Града
приведе парцеле, којих се „Станком„ одрекао. Екипе ЈКП „Београд пут„
асфалтирале су поменуту саобраћајницу, али један део улице, нажа
лост, није могао да буде пресвучен асфалтом, јер парцеле припадају
и даље физичким лицима, којима „Станком„ није исплатио надокнаду
када је пре више година кренуо да гради стамбено насеље и приступ
не саобраћајнице. На овај начин, општина Чукарица и Секретаријат
за саобраћај су се одлучили како би грађани колико-толико имали
адекватан прилаз својим кућама, а у 2018-тој години се очекује наста
вак асфалтирања.
У програм комплетне реконструкције ушла је и Улица Аце Јокси
мовића и Ратка Митровића, која ће бити пресвучена новим асфалтом.
Наредне године биће реконструисани тротоари у Улици Арчибалда
Рајса, према насељу у Улици Милоја Закића.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ

Е

кипе ЈКП „Београд пут” асфалтирале су
део Радничке улице и извршиле ком
плетну реконструкцију раскрснице
која води ка Ади Циганлији. Постављени
су нови ивичњаци у овој прометној са
обраћајници, а дебљина асфалта је 14 цен
тиметара.

ИЗГРАДЊА УЛИЦА У СРЕМЧИЦИ

Е

кипе ЈКП „Београд пут” реконструисале су Београдску улицу, од улаза у насеље Горица закључно са раскрсницом
са Моштаничком улицом. На овој деоници санирана су и аутобуска стајалишта, која су била у лошем стању, као и
комплетан коловоз. Реконструкцијом је обухваћено преко 9.500 м², односно километар и две стотине метара са
обраћајнице, која је и улаз у Сремчицу и којом свакодневно пролази велики број возила и аутобуске линије 511 и 512.
Школскa и Лукићевa улица у Сремчици, које су биле у катастрофалном стању, реконструисане су и асфалтиране.
Поменуте улице су једне од најпрометнијих саобраћајница у овом чукаричком насељу, а радовима је обухваћено 600
метара коловоза. У наредном периоду се очекује наставак асфалтирања код Ракине баре.
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У Сремчици је асфалтирана и Улица породице Јова
новић у дужини од 250 метара.
До краја године у Сремчици ће бити комплетно ре
конструисане Горичка улица у дужини од 1.200 метара и
Читачка у дужини од 1000 метара.

РАДОВИ У ОСТРУЖНИЦИ

Р

еконструкцијом Савске улице, једне од најпромет
нијих у Остружници, решен је велики проблем. Ова
саобраћајница, која пролази испод Железничког
надвожњака, прилаз је насељу Остружница, а њена
реконструкција у дужини од око 1 км радила се фазно.
Савском улицом креће се свакодневно велики број во
зила, као и возила градског саобраћаја, а због улегнућа
и оштећења, десна половина саобраћајнице је била го
тово неупотребљива.
Екипе ЈКП „Београд пут„ извеле су радове на асфал
тирању и проширењу Улице Доситеја Обрадовића у на
сељу Остружница. Улица Доситеја Обрадовића, једна је
од најстаријих у овом чукаричком насељу и скоро 300 м
уређене саобраћајнице веома је значајно становници
ма Остружнице.

РАДОВИ У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

Е

кипе ЈКП „Београд пут”, на опште задовољство грађана Велике
Моштанице, завршиле су асфалтирање Улице Милована Миленковића
6. део. Укупно је асфалтирано око 500 метара пута.
Општина је пробила пут од Улице Живојина Табаковића до 10. октобра
у дужини од 650 метара.
У наредном периоду новим асфалтом биће комплетно пресвучена
Улица 1. маја у дужини од 4800 метара. Планиран је и наставак изградње
тротоара у поменутој улици, а у току је изградња тротоара у Улици
Добривоја Јовановића.
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ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА НА УМЦИ

У

централној улици на Умци, где саобраћа
градски превоз, изграђен је нови тротоар
и извршена је комплетна санација колово
за. Грађани кажу да Улица Илије Бабића није ас
фалтирана дуги низ година и да их радује што је
коначно добила нове ивичњаке и тротоаре са обе
стране коловоза.
Општина Чукарица, уз помоћ Града Београда
изградила је прилаз за санитетско возило Дома
здравља „Др Симо Милошевић” у Улици Драгоми
ра Станојловића на Умци. Ово решење омогућило
је да возило хитне помоћи има и своје паркинг
место поред прилаза, како би грађани могли не
сметано да улазе.
Грађани су годинама чекали да добију пешач
ку зону у Улици 13. октобра, дуж магистралног
пута, који води ка Обреновцу. И поред различи
тих надлежности, руководство општине Чукарица
издејствовало је да се у центру Умке у поменутој
улици изгради тротоар у дужини од пола киломе
тра, иако је то под ингеренцијом ЈП „Путеви Ср
бије”. Становници Умке нису крили задовољство
због изградње тротоара у Железничкој улици, као
и на углу 13. октобра и наглашавају да ће им то
много значити због безбедности деце, као и про
метности саобраћаја у поменутим саобраћајним
деоницама.
У току је изградња улице Црквине у дужи
ни од 200 метара. Очекује се наставак изградње
тротоара у Железничкој улици, као и проширење
најпрометније улице Драгомира Станојловића
на Умци. Прва фаза зацевљења канала у одвојку
Улице Драгомира Станојловића је завршена, а
наставак радова планиран је програмом за 2018.
годину.

НОВА ОКРЕТНИЦА ЛИНИЈЕ 513 И ПРОДУЖЕТАК ЛИНИЈЕ 522

Н

а предлог грађана Велике Моштанице, Секретаријат за јавни
превоз града Београда са екипама ЈКП „Београд пут” изградио
је окретницу аутобуске линије 513 у Улици Живојина Табако
вића. Продужетком линије 513, која ће саобраћати до новоизграђе
не окретнице, омогући ће се малишанима превоз до школе, јер су
до сада пешачили скоро километар до центра Велике Моштанице.
На поменутој локацији биће постављена и надстрешница са клупи
цама, тако да ће грађани из Живојина Табаковића и околине имати
ново полазно стајалиште.
Спајањем улица Авалске и Петра Драпшина у дужини од 750
метара, омогућен је породужетак линије 522, што ће грађанима
много значити, нарочито јер је на потезу Авалске улице започета
изградња тротоара, која ће се наставити и у наредној години.
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РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У

циљу квалитетнијег водоснабдевања на Чукарици, извршена
је замена азбестно-цементних цеви новим полиетенским. Ре
конструкција водоводне мреже урађена је у више од 20 улица
на територији општине Чукарица у укупној дужини од 4770 метара.
Највећи број радова изведен је у насељу Сремчица, и то у улицама
Жила Верна, Београдској, Лештарској, Шумске економије, Петра Мар
ковића, Кнеза Селимира, Летничкој, Славише Стевановића, Тодоро
вићевој, Аце Тричковића, Читачкој, Радоја Марковића и Живка Тодо
ровића. Водоводна мрежа реконструисана је и у улицама 13. октобра
на Умци, 3. јануара у Остружници, Синише Николајевића у Железнику
и у Макишком пољу. Укупно је у току 2017. године на 450 км мреже
урађено више од 3000 интервенција, што је у многоме допринело кон
солидацији водоснабдевања.
На 325 км канализационе мреже изведено је близу 800 интервен
ција, као и знатна обнова хидромашинске и електро опреме, што је
мрежу у систему одржавања ЈКП-БВК држало уредном и функционал
ном. Истовремено су настављене активности на Остружничком кана
лизационом сливу (прибављање геодетских и других подлога, израда
елабората за решавање имовине, израда елабората за формирање
инфраструктурних коридора итд.).
На уређењу каналске мреже и мреже сливних токова посебно су
значајни радови на Дољанском сливу, где су захваљујући доброј са
радњи Градске општине Чукарица, ЈВП „Београдводе” и ЈП „Београд
пут” у зони улица Живојина Табаковића и 7. јула очишћени кана
ли, чиме је знатно повећан прихват атмосферских и сливних вода и
смањена опасност од плављења саобраћајница и домаћинстава. На
овој деоници укупно је уређено више од 3250 м водотока и прибли
жно око 1000 м одводних канала. У координацији ГО Чукарица и ЈВП
„Београдводе” током ове године уређено је и регулисано више од
90 км водотокова у зони сливова Степашнице, Сибовика, Остружни
чког слива, Железничког и Читачког слива и др.

НОВА РАСВЕТА НА

ВИШЕ ОД 50 ЛОКАЦИЈА НА ЧУКАРИЦИ

Н

а иницијативу Градске општине Чукарица, екипе ЈКП
„Јавно осветљење” поставиле су јавну расвету на више
од 50 локација широм општине. Најзначајнији радови
изведени су у Улици Живојина Табаковића у Великој Моштани
ци, на деоници дугој 650 метара, као и у одвојцима поменуте
саобраћајнице. Осветљен је и пут који повезује насеља Срем
чицу и Велику Моштаницу, паркинг у Томаса Едисона у Горици,
насеље Партизан на Ади Циганлији, паркинг у Обалских радника,
пешачка стаза која води од Милоја Закића до Студентског дома
на Кошутњаку, Милоја Закића иза Факултета спорта и физичког
васпитања, Давидовићев сокак у Сремчици, излаз из Шавничке
према Аце Јоксимовића, стазе између Трговачке и Милана Јова
новића, стаза до вртића „Дуга”, игралиште у Добривоја Јовановића
и др. Нова расвета је постављена у улицама Бобана Томовића, Југо
словенској, Стевана Филиповића, Иво Лоле Рибара, поред стазе у
Учитеља Михајловића према парку и у парку у 8. марта у Железнику.
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пштина Чукарица је сопственим средствима финансирала посипање некатегорисаних путева рециклираним
асфалтом у више насеља. Ово је само привремено решење, које ће омогућити грађанима да не иду по блату,
док се не реше имовинско-правни односи. Општина је у Жаркову пробила део Живка Настића Бабе и Другу
нову и посула рециклираним асфалтом. На овај начин изашла је у сусрет грађанима, јер је у програму Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу града Београда решавање имовинско-правних односа, након чега би требало да
уследи изградња водоводне и канализационе мреже, као и комплетно асфалтирање Друге нове. У Железнику је насуто
више од 3 км некатегорисаних путева, и то спајање Петра Драпшина са Авалском, у свим одвојцима Петра Драпшина,
Стевана Филиповића код пруге, Градине, комплетно је уређен пут до извора Свете Петке и у Авалској код вртића „Ве
сељко„. У Рупчинама је уређено више од 1 км некатегорисаних путева, што је грађанима омогућило да не газе по блату
и да касније партиципирају за прави асфалт. У Рушњу су уређене Гробљанска улица у дужини од 250 метара и одвојци
улица 13. октобра и Жике Живковића. Општина Чукарица је извела радове на насипању рециклираним асфалтом од
војака Космајске, Вука Караџића и у Гробљанској у дужини од 1200 метара, те у Остружници нема више ниједне улице
која није пресвучена асфалтом или рециклираним асфалтом. У току су радови на насипању некатегорисаних путева у
дужини од 3500 метара у насељима Велика Моштаница, Сремчица, Железник, Рупчине и Остружница.

Током претходне три године уређено је око 30 км атарских путева, који више од три деценије нису одржавани, те је
било неопходно урадити веома обимне радове, почев од уклањања подраста, до дубоких захвата нивелисања и тампо
нирања траса и уклањања депонија. На велико задовољство пољопривредника, који сада имају олакшан приступ ора
ницама, ове године уређени су атарски путеви у Рушњу (код гробља), Сремчици (Мирковићева са кружним спајањем,
део старог Моштаничког пута према Тараишу, Стублине, Колибине и Дољани), Остружници (Гробљанска-Доситеја Об
радовића), Пећанима (од потходника до Сибовика и од каменолома према Витковици), Железнику (од кружног пута
према Виноградима и Извор-Изворац) и Великој Моштаници (деоница испод Улице Добривоја Јовановића и Живојина
Табаковића).

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА

З

амена старих и оронулих контејнера новим обрадовала је становнике Чука
рице. Нови контејнери постављени на Чукаричкој падини, као и у улицама
Марине Величковић, Поручника Спасића и Машере, Водоводској, Даринке
Радовић, Стјепана Супанца, Аце Јоксимовића, Спасовданској, Јабланичкој, Ратка
Митровића, Београдског батаљона, Кадињачкој, Рајка од Расине, Браће Вучко
вић, Јеленовом жлебу, Буде Томовића, Радних акција, Богдана Велашевића и Цер
ском венцу, значајно ће допринети одржавању чистоће и подизању комуналне
хигијене.
Више од 4200 нових канти за породична домаћинства биће постављено у
Сремчици, чиме би требало да се уведе комунални ред, јер ће контејнери бити
уклоњени, који су често били мета несавесних грађана, јер су се правиле мини
депоније. Грађанима ће кроз рачуне бити умањене и ставке за плаћање услуга
ЈКП „Градска чистоћа”. Плаћаће око 360 динара и рачунаће им се као да плаћају
за објекте од око 60 м². Класични контејнери остаће само у насељима где су стам
бене зграде.
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НОВИ ПРОСТОР ЗА ИГРУ И
ОПУШТАЊЕ У ЖЕЛЕЗНИКУ
Општина Чукарица, у сарадњи са ЈКП „Зеленило-Београд”, изградила је још један велики парк у Улици Стјепана Супанца код
броја 33 у насељу Железник. На међублоковској парцели површине 2095 м2 становници Железника добили су ново дечје
игралиште, кошаркашки терен, справе за фитнес, а уређене су и
приступне стазе и степеништа. На дечјем игралишту постављене су љуљашке, клацкалица и вртешка, као и гумена подлога
како би се осигурала безбедна игра малишана. Новопројектовани спортски терен омогућава игру на једном кошу, тзв. „street
basketball”, а ради безбедности корисника простора и учесника
у игри, ограђен је високом оградом. Парк је добио и нове клупе, што је допринело да постане кутак за миран одмор свих суграђана. Читав простор је оплемењен и новим садницама четинара и лишћара.

ИЗГРАДЊА ПАРКА У УЛИЦИ
АНТОНА АШКЕРЦА НА ЦЕРАКУ
У Улици Антона Ашкерца на Цераку у току је завршна
фаза изградње парка, који уређује ЈКП „Зеленило Београд”, а на иницијативу грађана и Градске општине Чукарица. Нови парк се простире на преко 2000 метара
квадратних и ускоро ће бити комплетно опремљен мобилијаром за игру најмлађих и клупама и реквизитима
за одмор и дружење. Завршено је комплетно поплочавање парка сивим и црвеним бетонским плочама, као и
постављање гумене тартан подлоге испод мобилијара
за безбедну игру најмлађих. Изграђено је ново степениште и уграђен шаховски сто са клупама, а постављене
су и ђубријере. Малишани улица Антона Ашкерца, Петефијеве и овог дела насеља Церак играће се у новом парку опремљеном љуљашкама са по два седишта, њихалицама, пењалицама и вртешкама. Преостали су завршни
радови на хумусирању и обнови травњака, као и садња
високих лишћара, те ће у наредном периоду паркић
бити права оаза за игру и одмор житеља Церака.
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УРБАНИ ЏЕП
У ЗМАЈЕВАЧКОЈ УЛИЦИ
Општина Чукарица уредила је нови урбани џеп на углу
Змајевачке и Улице Бете Вукановић у Жаркову. Нови парк
у Жаркову опремљен је комплетним мобилијаром и тартан
подлогом за безбедну игру и боравак малишана, а постављени су и столови за шах и клупе за одмор и дружење
мало старијих становника овог дела Чукарице.

НОВА ОАЗА ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
У ПОРТИ ЦРКВЕ У СРЕМЧИЦИ
Порта цркве Свете Тројице добила је нову оазу у којој ће
подједнако моћи да уживају како најмлађи, тако и најстарији становници насеља Сремчица. У предивном амбијенту, окруженом зеленилом, постављене су вртешке,
љуљашке, клацкалице, тобогани, гнезда, њихалице и оста
ли мобилијар за игру деце, као и тартан подлога, која је
постала стандард код оваквих дечијих игралишта. Општина Чукарица се побринула и да нешто старији суграђани
имају простор за предах и уживање, те је поставила клупе
са одмориштима.

ПАРК У ПЕЋАНИМА ДОБИО
НОВИ ИЗГЛЕД
Општина Чукарица уредила је још један урбани
џеп у Пећанима. Постојећи парк у овом чукари
чком насељу је реновиран, постављен је модеран
мобилијар за игру деце, а такође је уређен кошаркашки терен, тако да је ово дечије игралиште по
примило лепши и урбанији изглед.

УРЕЂЕНО ИГРАЛИШТЕ
У ДИМИТРИЈА
АВРАМОВИЋА
Општина Чукарица уредила је још једно дечје
игралиште у Улици Димитрија Аврамовића у насељу Филмски град. На поменутој локацији постављен је модеран дечији мобилијар са вртешком,
тобоганом, клацкалицама и љуљашкама, као и
гумена подлога, како би се обезбедила безбедна
игра најмлађих.
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НОВИ ПАРКИЋ У УЛИЦИ
МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА
Малишани у Улици Милана Јовановића имају разлога за радост, јер
су добили паркић за игру у међублоковском простору, опремљен
мобилијаром, љуљашкама, клацкалицама и њихалицама. Општина је у овом парку поставила и тартан подлогу и тиме обезбедила
услове за безбедну игру најмлађих становника насеља Жарково.
Парк је добио и клупе за одмор и предах наших суграђана.

ПОСТАВЉЕН МОБИЛИЈАР ЗА ИГРУ
МАЛИШАНА У ПОРТИ ЦРКВЕ У
ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ
На захтев грађана Велике Моштанице, општина Чукарица је поставила мобилијар за игру малишана у порти цркве Рођења Богородице у овом чукаричком насељу. Уређењем овог игралишта деца
ће се играти и уживати у прелепом окружењу.

ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ НА ЈОШ
ПЕТ ЛОКАЦИЈА
Општина Чукарица је у циљу промовисања идеје о здравом начину живота и усвајања здравих навика поставила справе за фитнес
на отвореном на још пет локација: у улицама Стевана Филиповића
и Даринке Радовић у Железнику, у парку испред Месне заједнице
у Рушњу, у Петефијевој на Цераку и у парку у Улици 10. октобра у
Великој Моштаници.
Новопостављене справе за фитнес прилагођене су свим генерацијама за самостално коришћење и подједнако могу да их користе како спортисти, тако и рекреативци. Општина ће наставити
да реализује овакве пројекте, јер све већи број грађана вежба на
отвореном и води рачуна о здравом начину живота.
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ПРЕДЛОЗИМА ГРАЂАНА
Нове пешачке стазе, платое, прилазе стамбеним зградама, степеништа, рампе за особе са
инвалидитетом, паркинг места, на предлог самих грађана добила су готово сва чукаричка
насеља. И током ове године, општина Чукарица спровела је низ „Малих радова” поштујући
иницијативе и потеребе својих суграђана. Иако познати као „Мали радови”, ово уређење
доста значи, јер омогућава квалитетнији живот у самим насељима.

У

Железнику је, у оквиру „Малих радова”, општина уредила и асфалтирала прилаз дечијем одељењу Дома
здравља. Прилазне стазе урађене су у Улици Стјепана Супанца, прилаз стамбеним објектима у Улици Даринке
Радовић, као и у Улици Луке Спасојевића, где је код броја 5
урађена и рампа за особе са инвалидитетом, док је у Бранка Радичевића саниран и асалтиран плато. У Железнику је
урађен и паркинг у Улици Стјепана Супанца код броја 18 са
25 места за паркирање возила, површине од 520 метара квадратних, као и паркинг у Улици Драгојла Дудића са 11 нових
паркинг места. У Сремчици, у улицама Сарићевој и Школски
венац изграђене су пешачке стазе и степениште дужине од
170 метара, док су у Улици Томаса Едисона изграђена нова
паркинг места.
У Жаркову, асфалтиране су стазе у Аце Јоксимовића и
Шавничкој улици. У Улици Владимира Роловића, општина је
уредила прилаз и паркинг површине преко 260 метара квадратних. У насељу Церак уређене су стазе и паркинг у Брехтовој улици, као и пролаз у Улици Димитрија Аврамовића
од 3 до броја 7. Санирано је степениште и рукохвати у Житомислићкој улици и степениште у Партизанским водама, код
броја 10.
У насељу Јулино брдо санирано је степениште и уређене су прилазне стазе у Улици Марине Величковић и у Улици
Григора витеза. У Филмском граду, у Улици Слободана Перовића изграђено је 30 нових паркинг места код броја 1, а
асфалтиране су и стазе и прилази стамбеним објектима у
овој улици. У Аљехиновој улици, код броја 3, уређен је улаз
у стамбену зграду. Нова стаза изграђена је у Улици Радивоја
Ракоњца на Белим водама, док је у Рушњу у Ослобођења
први део санирано степениште са рукохватом. Такође је замењена стара и дотрајала жичана оградаоко спосртског терена ФК „Рушањ”.
Нове клупе за одмор у Улици Чеде Миндеровића, које је
поставила општина Чукарица, место су за предах, посебно
наших суграђана који одлазе до Топчидерског гробља.
„Мали радови” спроведени су и на више локација на Бановом брду и то у Пожешкој код броја 93, где је саниран
потпорни зид и уређен пролаз између зграда, као и степениште које повезује Пожешку и Улицу Николаја Гогоља.
Степениште је санирано и у Благоја Паровића, Пере Тодоровића, Пожешкој 126, као и на прилазу Пошти на Бановом
брду. У оквиру „Малих радова” извршена је и реконструкција
и асфалтирање паркинга површине од 440 м2 у Пожешкој
улици, као и санација паркинга у Улици Тоше Јовановића.
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Паркинг испред Дома здравља на Бановом брду

Стаза у Улици Стјепана Супанца

Рампа у Видиковачком венцу

ДО ЛЕПШЕ

Паркинг у Улици Драгојла Дудића

ЧУКАРИЦЕ

Паркинг у Улици
Стјепана Супанца
Паркинг у Улици
Слободана Перовића

Степениште на Видиковачкој пијаци

Степениште које повезује
Сарићеву и Школски венац

Пролаз између Сарићеве
и Школског венца

Ограда око ФК Рушањ
Прилаз Дому здравља у Железнику

Стаза у Улици
Слободана Перовића
Клупе у Улици Чеде Миндеровића
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РАДОВИ У ШКОЛАМА НА ЧУКАРИЦИ
Општина Чукарица је током летњег распуста спровела низ радова на текућем одржавању готово свих школских објека
та на Чукарици. У питању су радови на санацији крова у школи „Јосиф Панчић” и крова сале у школи „Стефан Дечански”
у Железнику. У потпуности је санирана фасада женског интерната ШОСО „Свети Сава” на Умци, и постављена термо из
олација зграде Музичке школе „Ватрослав Лисински” и фискултурне сале школе „Мирослав Антић”. Општина Чукарица
је издвојила и средства за комплетно уређење фискултурне сале школе „Бановић Страхиња”. У школама „Уједињене
нације” и „Филип Кљајић-Фића” уређена су по два ученичка тоалета, а у школи „Вук Караџић” и „Уједињене нације” за
вршени су и молерско фарбарски радови. Средствима општине уређивана су дворишта школа „Душко Радовић”, „Вук
Караџић”, „Стефан Дечански” и „Браћа Јерковић”, где су саниране и прилазне стазе. У школи „Милош Црњански” извр
шена је замена постојеће школске ограде, док је у ОШ „Љуба Ненадовић” обновљена свечана сала, а у школи „Милоје
Павловић” завршени су радови на повезивању школе са интернет конекцијом.
Вредност радова на текућем одржавању школских објеката износила је тридесет милиона динара.
Решен је вишегодишњи проблем имовинско-правних односа везано за изградњу фискултурне сале у ОШ „Доситеј
Обрадовић” на Умци. Пројекти су завршени, добијена је грађевинска дозвола, а очекивани почетак радова је у 2018.
години. Такође, у току је припрема пројекте документације за изградњу фискултурне сале у Остружници.

НОВОИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ ОШ „АЦА МИЛИСАВЉЕВИЋ” У РУШЊУ
На иницијативу општине Чукарица, монтажна зграда ОШ „Аца Милосављевић”, која је изграђена 1982. године, поруше
на је и на том простору изграђен је нови објекат, који испуњава све стандарде. Ово је био привремени објекат изграђен
од азбестних плоча, неуслован за ђаке. ОШ „Аца Милосављевић” има 369 ученика, а новосаграђени објекат је намењен
ученицима млађих разреда.
У старој згради школе, која је изграђена 1930. године, бетониран је под на централном делу спрата на месту нека
дашњег каравана, урађено је ново бетонско степениште на месту некадашњег са дрвеним газиштем, санирани су тоа
лети, извршени су молерско-фарбарски радови, постављени су нови подови и зидне облоге у ходнику школе, гипсане
плоче отпорне на пожар, уграђена су нова врата на свим учионицама и библиотеци, урађено је озвучење, систем за
аутоматску дојаву пожара, бежични интернет, а у већини просторија постављено је ново озвучење.

ОБНОВА КРОВОВА ЧУКАРИЧКИХ ВРТИЋА
Остваривањем изузетне сарадње са Предшколском установом Чукарица општина се тру
ди да пружи помоћ и када је у питању текуће одржавање објеката вртића. У том циљу из
двојена су средства и спроведени радови на санацији кровне конструкције објеката вртића
„Цврчак” на Умци и вртића „Плави чуперак” у Железнику. Радови су подразумевали поста
вљање хидроизолације на површини од 1200 м² кровне конструкције вртића „Цврчак”, као
и радове на комплетној замени дотрајале кровне конструкције вртића „Плави чуперак”„
површине од 430 м². Ови радови допринеће квалитетнијим условима боравка малишана,
јер се комплетном реконструкцијом кровне конструкције, спречава проблем са прокишња
вањем објеката вртића.
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Током ове године општина Чукарица организовала је бројне бесплатне програме и садржаје за
све генерације наших суграђана. Од излета за пензионере, преко рекреативних и спортских про
грама за Чукаричанке, до едукативних и креативних радионица за наше најмлађе становнике.
Разноврсни бесплатни програми одржани су на више локација и били су доступни и радо посећени
широм Чукарице.

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАЛУ МАТУРУ
Један од најзначајнијих бесплатних програма који Канцеларија за младе већ три године организује за ученике свих
основних школа Чукарице је бесплатна припрема за малу матуру из српског језика и математике. Ове године при
прему за малу матуру, која је одржана на четири локације, како би обухватала што више будућих средњошколаца и
како би им настава била што доступнија, одржана је у сали општине Чукарица, као и у школама „Уједињене нације” на
Цераку, „Стефан Дечански” у Железнику и „Доситеј Обрадовић” на Умци. Наставу је похађало више од 500 осмака, који
су имали прилику да се током три месеца, сваког викенда, адекватно припреме за полагање матуре.

БЕСПЛАТНО СПОРТСКО ЛЕТО ЗА ОСНОВЦЕ
Током летњег распуста, општина Чукарица, у сарадњи
са спортским клубовима са Чукарице, обезбедила је бе
сплатне спортске активности за ученике основних шко
ла са територије општине. Деца из чукаричких основ
них школа активно су провела летњи распуст бавећи се
омиљеним спортовима: кошарком, одбојком, рукоме
том, фудбалом, као и борилачким вештинама и спорто
вима на води. Неки од њих, по први пут, опробали су се
у веслању, кајаку и драгон боату на Ади Циганлији. Бе
сплатно спортско лето за основце организовано је у го
тово свим деловима Чукарице, тако да су деца могла да
изаберу спортску активност која им највише одговара.
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БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ ЗА СВЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ ЧУКАРИЧАНА
Корективна гимнастика за предшколце инклузивних група, ат
летика и рекреативно пливање за основце, плес и предвања о
здравој исхрани за средњошколце и рекреација у теретанама
за све генерације – програми су које је Градска општина Чука
рица организовала за своје суграђане.

ЛОГОПЕДСКО САВЕТОВАЛИШТЕ
У више наврата, у општини Чукарица, организовано је бесплатно логопедско са
ветовалиште за децу. Општина Чукарица организовала је сваке последње субо
те у месецу саветовалиште намењено деци која имају потребу за логопедским
третмнаом.Тибину су водила стручна лица, логопеди и психолози родитељи ма
лишана са којима су родитељи имали прилику да се консултују и посаветују.

ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
У Години културе на Чукарици, а поводом почетка Дечије недеље, Градска општи
на Чукарица поклонила је малишанима Остужнице две представе под називом
„Ах, та Црвенкапа” и „Школа за кловнове”, које су одигране у Дому културе у овом
чукаричком насељу. Ове интерактивне представе подсетиле су децу на лепоту
другарства, основна правила у саобраћају, како се понашати у случају вршњачког
насиља, а такође је послата порука да сујета, љубомора и мржња не носе ништа
продуктивно у себи и да се, уз мало добре воље, све то може лако превазићи.

ЧАСОВИ ЈОГЕ У ПАРКУ У ПОЖЕШКОЈ
И Чукаричанке су овог лета биле активне, учествујући у бројним спортским
рекреативним програмима које је током пролећа и лета организовала општина.
У сарадњи са Yoga Studiom NataSha, општина је организовала бесплатне часове
јоге на летњој сцени у парку на Бановом брду. Током лета Чукаричанке су имале
прилику да се опусте и друже вежбајући јогу на отвореном у парку у Пожешкој.

РЕКРЕАЦИЈА ЗА ЖЕНЕ НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ
Рекреативни програми за даме организовани су и током октобра на Ади Циган
лији, у сарадњи са центром Integra life club, под називом „Интегра баланс тренинг”.
Програм је осмишљен за жене којима је потребна ревитализација телесних, емо
тивних и менталних функција, кроз брзо постизање баланса, физичко и ментално
ојачавање, јачање воље и враћање самопоуздања, а тренинг у Интегра клубу на
Ади обухватио је боди фитнес, плесни тренинг, арт јогу и интегра баланс тренинг.
За жене које желе да се заштите од породичног или било ОБУКА ЖЕНА ЗА САМОЗАШТИТУ
којег другог вида насиља, општина је организовала бе
сплатне часове самозаштите, како би даме научиле да се
ослоне на своје снаге и спрече најгори исход. Кроз 12 часова обуке Чукаричанке су научиле како да савладају страх од напа
дача и започну самоодбрану. Акценат обуке био је на психолошком аспекту самоодбране, па су даме, поред координатора
пројекта који се баве физичком самоодбраном, могле да разговарају и са психологом који се бави породичним насиљем.
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ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ ЗА ОСТЕОПОРОЗУ
Након бесплатних превентивних вежби за остеопорозу које је општина Чукарица орга
низовала у првом делу године, због великог интересовања суграђанки, у септембру је
почео нови циклус превентивних вежби. До средине децембра за Чукаричанке које су
желеле да уз праве савете и вежбе брину о свом здрављу, одржаване су превентивне
вежбе, викендом у просторијама Културног центра „Чукарица”.

БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Градска општина Чукарица је током пролећа и јесени органи
зовала бесплатне једнодневне излете за пензионере са преби
валиштем на територији Чукарице. Више од 5000 пензионера
уживало је на једнодневним дружењима и у обиласку зани
мљивих дестинација, туристичких атракција и културно-исто
ријских споменика у нашој земљи. Председник општине Чука
рица и његови сарадници испратили су пензионере на излет,
пожелевши им срећан пут и леп провод.
„На овај начин Град Београд и Градска општина Чукарица
желе да покажу бригу о нашим најстаријим суграђанима, који
су нам подигли земљу и највише нас задужили”, рекао је пред
седник општине Чукарица Срђан Коларић.
Током пролећа пензионери су посетили фрушкогорске ма
настире и Опленац и околину, а током јесени уживали су у оби
ласку још пет дестинација по Србији. Посета једном од најзна
чајнијих манастира у југоисточном Банату – манастиру Месић
и Вршцу одушевила је наше сениоре. Лепе утиске понели су
наши најстарији суграђани, који су обилазили Свилајнац, Дес
потовац, „Парк макета” у којем је приказано мноштво средњо
вековних манастира и задужбину Деспота Стефана Лазаревића
– манастир Манасију. Разгледање Смедеревске тврђаве, мана
стира Рајновац, уз предах на Сребрном језеру била је једна од
дестинација за које је владало највеће интересовање. Чука
рички пензионери посетили су и спомен обележје на Мишару,
где је вођена чувена битка под командом Карађорђа, манастир
Троношу и сабориште, родно место и кућу српског реформато
ра и филолога Вука Караџића. За пензионере је била организо
вана још једна дестинација, а то је обилазак манастира Петко
вица и Мачванске и Сремске Митровице.
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Обележавајући 2017. Годином културе, општина Чукарица започела је комплетну реконструкцију велике сале Културног центра „Чукарица”, некадашње сале биоскопа Шумадија, која ће ускоро постати нова позоришна сцена Чукарице и Београда.

У

сали са преко 500 места, у току су радови на комплетној санацији бине, партера и галерија. Постојећа биоскоп
ска седишта су уклоњена и биће замењена, новим, адекватним, позоришним. Овај сценски простор омогућиће
извођење представа за захтевнијом сценографијом, као и извођење концерата и музичких догађаја.
Мултифункционална сала површине је 1400 метара квадратних, а поред бине и гледалачког дела, сала има и бал
кон. Санацијом је обухваћено и постављање нове расвете и адекватног озвучења, а након реконструкције сали ће бити
враћене и бочне галерије, као што је то било некад.
По завршетку радова у децембру, Градска општина Чукарица, која броји 200.000 становника, добија своје прво по
зориште.
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ОБНОВЉЕНА ГАЛЕРИЈА САЊА У СРЕМЧИЦИ
Са циљем да културни садржаји буду доступни и у рубним
деловима Чукарице, Градска општина Чукарица адаптирала
je комплетно здање Галерије Сања у Сремчици. Радови су
обухватили адаптацију просторија у доњем делу здања, које
су претворене у галеријски простор. Комплетно су замењена
прозорска окна и постављена пвц столарија, зидови су ре
конструисани, као и паркет који је исхоблован и прелакиран.
У горњем нивоу Галерије Сања замењени су прозори и врата
и комплетно je адаптирано поткровље здања. Радови у обух
ватили и реконструкцију и санацију мокрог чвора

Пре адаптације

Садашњи изглед
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БЕБИ ПАКЕТИ И У 2018. ГОДИНИ
Прогласивши 2016. „Годином беба„, Чукарица је са посебном радошћу до
чекала своје најмлађе суграђане. Леп обичај даривања настављен је и у
овој години на Чукарици, па је беби поклон пакете добило више од 500
најмлађих чукаричких малишана. Свака три месеца општина Чукарица је
била домаћин бебама и родитељима који су принове добили у овој години.
Пожелевши малишанима радостан и дуг живот, чланица Већа Виолета
Јевђић имала је задовољство и један од најлепших задатака да поздрави
најдраже госте у општини.
„Велика нам је радост и част да су ови мали људи баш наши суграђани.
Прошлу годину прогласили смо ’Годином беба’, али желели смо да поклон
пакетима обрадујемо и све малишане рођене у овој години, па смо даро
вање наставили, поносни што нас је у 2017. години још више. Ово је само
почетак и поклон добродошлице, јер намера нам је да програмима које
организујемо деци и родитељима будемо стална подршка”, истакла је Ви
олета Јевђић.
Розе и плаве чукаричке беби пакетиће добиће и све бебе рођене у Но
вој 2018. години, јер Чукарица жели да и даље буде општина са највише
новорођенчади у Граду.

ПОКЛОНИ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ЗА ЂАКЕ-ПРВАКЕ
Први школски дан за све ђаке прваке је незаборавно искуство. Ђаци прва
ци седамнаест чукаричких школа сели су у школске клупе, уз пуно радости
и узбуђења, упознајући се са учитељима и новим другарима, а прве часове
улепшали су им и поклон пакетићи које је за њих припремила општина
Чукарица.
Председник општине Чукарица Срђан Коларић и руководство општине
присуствовали су првом часу у чукаричким школама, честитали првацима
почетак школовања и уручили поклон пакете.
„Драги прваци, желим вам срећан полазак у први разред. Да буде
те радосни, успешни, марљиви, да стичете нова знања и пријатеље и да
школски дани који су пред вама буду тренуци које ћете са радошћу памти
ти целог живота”, рекао је председник општине Чукарица Срђан Коларић
посетивши ђаке Основне школе „Филип Кљајић-Фића”.
Поклон пакете првацима свих школа на Чукарици уручили су и помо
ћници председника и чланови Већа општине Чукарица. Ове школске годи
не, у први разред кренуло је 1750 чукаричких малишана.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
ЗА ЧУКАРИЧКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ
И ове године, уочи новогодишњих и божићних празника, општина Чука
рица обрадоваће најмлађе становнике општине. Слатке пакетиће добиће
више од пет хиљада предшколаца са Чукарице. Поред тога, у новом позо
ришту Културног центра „Чукарица” малишани ће уживати у бесплатним
новогодишњим представама са Деда Мразом а након тога, сладиће се да
ровима које им је општина припремила.
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КЛИЗАЛИШТЕ НА
АДИ ЦИГАНЛИЈИ
Ледена плоча на Ади Циганлији постављена је на
Каменом граду и представља праву престоничку ат
ракцију. Поред правоугаоне површине за клизање,
изграђена је и кружна стаза око камених скулптура,
тако да посетиоци имају јединствен доживљај на
клизалишту.
Радно време клизалишта је од 10 до 22 часа и
биће отворено све до средине фебруара. Оно што
ће посебно обрадовати децу и родитеље јесу бе
сплатне представе и радионице које ће се реали
зовати сваког дана: кловнови, мађионичари, Деда
Мраз, луткарске представе, маскенбали – само су
део онога што се припрема за малишане. Поред
тога, ЈП „Ада Циганлија” и Секретаријат за спорт,
омогућили су реализацију бесплатних школица
клизања, хокеја на леду и уметничког клизања. За
нешто старије, викендом ће бити организоване те
матске вечери, журке на леду и наградне игре.
Коришћење клизалишта је бесплатно, док је
изнајмљивање клизаљки по симболичној цени од
100 динара по пару. За школарце је коришћење
клизаљки бесплатно уз ђачку књижицу, у периоду
од 10 до 14.30 часова, свакога дана, а за децу до 7
година се неће наплаћивати.

НОВА ТРИМ СТАЗА
НА КОШУТЊАКУ

Министар омладине и спорта Вања Удовичић и
председник Градске општине Чукарица Срђан Кола
рић отворили су трим стазу „Кошутњак„, која је нај
боља трим стаза у овом делу Европе.
Овај пројекат је подразумевао реконструкцију
већ постојеће трим стазе у целокупној дужини од
1.200 метара. Постављене су нове и модерније спра
ве за вежбање, које су распоређене дуж целе стазе
на сваких 100 метара.
„Циљ је да вратимо рекреативце и спортисте на
Кошутњак, и да Кошутњаку и Заводу за спорт дамо
европски сјај. Позивам све да користе стазу и да
воде рачуна о њој, а позивам и савезе да користе
стазу за припрему младих и старих спортиста”, ре
као је Удовичић.
Председник општине Чукарица Срђан Кола
рић навео је да су Ада Циганлија и Кошутњак два
најатрактивнија излетишта на територији општине
Чукарица, као и да су сада бољи услови за све оне
који се баве спортом и рекреацијом. „Заиста ме ра
дује слика Кошутњака данас, ово је сјајна ствар за
нашу општину, али и за Београд”, рекао је Коларић.
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Више од 200 практиканата прошло кроз стручну праксу у ГО Чукарица
У току је дванаести циклус стручне прак
се, коју организује Канцеларија за младе
општине Чукарица. Стручна пракса је
намењена свим студентима завршних
година високошколских установа и свр
шеним студентима са територије општи
не Чукарица. Пракса се одвија у од
ређеним секторима Општинске управе
(економија, право, архитектура, грађе
винарство, политичке науке и култура).
Циљ овог пројекта је да практиканти по
ред практичног знања и искуства, стек
ну радне навике, осећај одговорности
али исто тако и да унапреде постојеће
знање.

Пројекат „Караван здраве исхране – Како здраво разбудити мозак”
Радионица „Караван здраве исхране – Како здраво
разбудити мозак” представљена је прошле године
ђацима средњих школа, а ове године настављена
је у чукаричким основним школама. Ученици су
имали прилику да чују од нутриционисте и кува
ра корисне савете и науче како да здраво и укусно
припремају храну. Циљ оваквог пројекта јесте да се
пробуди свест код младих о томе колико је битно
водити рачуна о здравој и правилној исхрани.
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Бесплатна професионална
оријентација за чукаричке осмаке

Креативне радионице на Чукарици

За ученике осмог разреда чукаричких основних
школа, Канцеларија за младе ГО Чукарица је ор
ганизовала програм бесплатне професионалне
оријентације, где је ученицима омогућено да кроз
активно учешће изграде сазнања, вештине, спо
собности и вредности, како би успели да донесу
ваљану и самосталну одлуку о избору средње шко
ле. У интерактивном програму, који чини пет мо
дула, пажња је усмерена првенствено на развој и
оспособљавање младих за избор занимања.
У просторијама Културног центра „Чукарица” Канце
ларија за младе општине Чукарица организовала је
бесплатне креативне радионице сликарства, вајар
ства, декупажа и калиграфије, где су деца показала
своју маштовитост, креативност и таленат. Након
похађања кретивних радионица, деца су имала при
лику да своје радове изложе у галерији Култнурног
центра „Чукарица”. Младим уметницима дипломе су
уручили координатор Канцеларије за младе ГО Чу
карица Војкан Станковић и предавачи.

Едукативна радионица
„Продужи век, убаци у штек”

Радионице старих уметничких
заната „Креативне руке”
Бесплатну радионицу старих уметничких заната у
оквиру пројекта „Креативне руке” организовао је
Центар за младе „Чука” у сарадњи са Канцеларијом
за младе општине Чукарица, уз финансијску помоћ
Секретаријата за културу Града Београда. У про
сторијама Културног центра „Чукарица” одржане
су радионице калиграфије, декупаж технике, моза
ика и осликавања на стаклу. Циљ пројекта је да се
млади упознају са старим занатима, да покажу свој
таленат и допринесу очувању националног иденти
тета.

Центар за младе „Чука” у сарадњи са ГО Чукари
ца реализовао је пројекат „Продужи век, убаци у
штек”, уз подршку Канцеларије за младе Града Бео
града, са циљем да информише и едукује младе са
Чукарице о електричном и електронском отпаду, о
његовом правилном одлагању и значају рецикла
же. Одржане су радионице и трибине, а у оквиру
програма „Млади су закон” Министарство омлади
не и спорта у партнерству са Ресурс центром Омла
дински савез Србије помогли су настављање овог
пројекта. Канте за електрични и електронски отпад
су достављене основним и средњим школама са те
риторије Чукарице и испред зграде општине.
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„ДАН НАУКЕ – ЧУКАРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТ”
Манифестација „Чукарички експеримент”, која је одржана под по
кровитељством Градске општине Чукарица, окупила је велики број
заљубљеника у природне науке на тргу „Код чесме” у Пожешкој ули
ци. Посетиоци су се опробали у извођењу разних експеримената из
физике и хемије, које су приремили и демонстрирали ученици Три
наесте београдске гимназије, Хемијско прехрамбено-технолошке
школе и ОШ „Милош Црњански”. Овакав пројекат има за циљ попула
ризацију природних наука, да пружи инспиративан поглед на разли
чите научне области и пробуди интересовање код младих да се баве
науком

РАДИОНИЦА „ТИНЕЈЏЕРСКИ СТАВОВИ”
Градска општина Чукарица организовала је пројекат „Тинејџерски
ставови„, који је водио дечји писац Душан Пејчић у свим чукарич
ким основним школама. Радионица је била намењена ученицима
старијих разреда основне школе. Идеја овог пројекта је била да
се деци приближи читање књиге и да науче како да поштују туђе
ставове, како дечаци и девојчице да разумеју потребе и различи
та интересовања и буду равноправни у свом односу. Координатор
Волонтерског сервиса Милош Јовановић је свакој основној школи
испред Општине донирао комплет књига намењен тинејџерском
узрасту.

ДРУЖЕЊЕ СА ИЗВИЂАЧИМА У ЦРНОЈ БАРИ
Савез извиђача општине Чукарица, заједно са Одредом извиђа
ча „Михајловац” и Одредом извиђача „Бреза„ организовао је тра
диционални Табор извиђача под називом „Осети Авантуру 2017”.
Камп се одржавао две недеље у месту Црна Бара код Богатића, уз
учешће 35 извиђача са Чукарице, као и гостију из Звечана са Косо
ва и Метохије, из Ивањице и иностранства. Током трајања кампа чукарички извиђачи и њихови гости имали су прилику
да учествују у бројним активностима, од уобичајених извиђачких задатака, преко обука за оријентацију у природи,
топографије и овладавања вештинама преношења порука на даљину. Извиђаче табора „Осети авантуру” посетили су
чланица Већа општине Чукарица Стана Лукић и секретар Црвеног крста Чукарица Звездан Брадић.

ОДРЖАНА ПОКАЗНА ВЕЖБА У УСЛОВИМА ПОЖАРА
Извиђачки одред спасилаца „Мајор Драгутин Гавриловић” у сарадњи
са Српско-руско-хуманитарним центром из Ниша извео је показну
вежбу у оквиру пројекта „Буди спреман-оспособи себе, да би помог
ао другима” који је подржала Градска општина Чукарица. Ово је била
прва показна вежба која је одржана у чукаричкој Основној школи „Ује
дињене нације” и која је наишла на добар одзив ђака. Овакав пројекат
има за циљ да едукује младе како да се понашају у различитим ситу
ацијама, па и у условима пожара, како да помогну себи и другима. За
меник председника општине Чукарица и заменик команданта Штаба
за ванредне ситуације ГО Чукарица Бранислав Ћелић дао је наредбу
за почетак вежбе спасавања
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ПРОГРАМ ПСИХОЛОШКИХ РАДИОНИЦА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ
Волонтерски сервис општине Чукарица организује програм психоло
шких радионица за подстицање развоја деце, које су намењене учени
цима млађих разреда основне школе. Радионице су тематски повезане и
чине једну целину. Прва радионица на тему „Свест о себи” одржана је у
октобру, а наставиће се све до јуна наредне године. Циљ програма пси
холошких радионица је да, кроз размену у контексту игре, помогне деци
да успоставе емоционалну стабилност, развију социјалне вештине, негују
толеранцију, разумевање и сарадњу.

РАДИОНИЦА „ОСНОВИ АБАКУСА
И МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА”
Радионицу под називом „Основи абакуса и ментална аритметика” орга
низовао је Волонторски сервис општине Чукарица у сарадњи са школом
„Малац генијалац”. Радионица је намењена ђацима од првог до шестог
разреда основне школе, који су се кроз интеракцију упознали са абаку
сом, као и препознавањем једноцифрених, двоцифрених и троцифрених
бројева на абакусу.

ТРИБИНА О КАРЦИНОМУ
ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
У организицаји Волонтерског сервиса општине, а у сарадњи са гинеко
лошком ординацијом „Taurunum Medical” одржана је трибина о карци
ному грлића материце. О превентиви и степену излечења рака грлића
материце, који је трећи најчешћи облик рака код жена, говорио је prim.
dr sci. med. Игор Пљеша. Др Пљеша је одговарао на питања жена које су
присуствовале овој едукативној трибини и говорио о ХПВ вирусу као
главном узрочнику грлића материце.

РАДИОНИЦА „МАТЕМАТИЧКЕ МОЗГАЛИЦЕ”
Радионица „Математичке мозгалице” имала је за циљ да деца прошире
своје знање из математике и да на леп и користан начин проведу своје
време уз дружење и науку. „Математичка мозгалица” је намењена деци
старијих разреда основне школе.

РАДИОНИЦА „УМОВАЊЕ”
У сарадњи са дечјим писцем Душаном Пејчићем, организована је ради
оница под називом „Умовање”, која је намењена деци млађих разреда
основне школе, са цињем да код ученика пробуди машту, креативност
и логичко размишљање. Радионица је заснована на књизи „Песак и зве
зде” – приче за оштрење ума чији је аутор управо Душан Пејчић, који је и
водио ову радионицу.
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ТРЕЋИ ЦИКЛУС ХИПОТЕРАПИЈЕ
ЗА ЧУКАРИЧКЕ МАЛИШАНЕ
Општина Чукарица препознала је значај програма хипотера
пије, па већ трећу годину у сарадњи са ПУ Чукарица за малиша
не инклузивних група вртића спроводи овај програм на Бео
градском хиподрому. Хипотерапија има велики терапијски учи
нак за децу са посебним потребама, а благодети додира коња
доприносе њиховој социјализацији. Тромесечни циклус хипо
терапије организован је у сарадњи са удружењем „Потковица”
на Београдском хиподрому, а у програму је учествовало више
од стотину малишана, којима контакт са коњима помаже у сти
мулацији чула и доприноси у лечењу и социјализацији.

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА
Током октобра и новембра, сваког четвртка у Свечаној сали
ГО Чукарица, организована су предавања у оквиру „Беспла
тне школе родитељства на Чукарици”.
Присутне је поздравила чланица Општинског већа Стана
Лукић, која је истакла да је Градска општина Чукарица пре
познала потребу да изађе у сусрет будућим мамама и да их
упозна са неким променама које се дешавају у организму за
време трудноће. „Желели смо да вас са више аспеката упо
знамо са родитељством, да вас наоружамо знањем, инфор
мацијама и саветима стручњака, како бисте што лакше про
шли кроз друго стање”, рекла је Стана Лукић.
У оквиру школе родитељства, у гостима су били нутри
циониста, психолог, стоматолог, гинеколог, стручњаци из об
ласти матичних ћелија, педијатар, логопед, имунолог, алер
голог, гинеколог-ендокринолог и многи стручњаци из разли
читих области. Поред предавања, организована је и радио
ница, у којој су поједине маме и тате узеле активно учешће,
научивши како да купају и повијају бебу.
Општина Чукарица је прва општина у Граду која је пре три године подр
ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 3 жала и заједно са Предшколском установом укључила се у програм „Вр
тићи без граница”, који реализују УНИЦЕФ и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, у сарадњи са Центром за интерактивну
педагогију. Током протекле три године, програм је обухватио више од
100 малишана, који нису били укључени у предшколски програм, и то
посебно малишана из друштвено осетљивих група, са територије општи
не Чукарица.
Пројекат „Вртићи без граница 3” спроводи се од априла у четири чу
каричка вртића, у вртићу Бубамара у Рушњу, вртићу Невен на Бановом
брду, вртићу Горица у Сремчици и вртићу Весељко у Железнику.
„Препознајући значај пројекта и његову благодет за децу настављамо заједно његову реализацију на нашој општини,
укључујући још више малишана”, рекао је поздравивши присутне председник општине Чукарица Срђан Коларић и том
приликом истакао одличну сарадњу са Предшколском установом и спремност општине да подржи активности које ПУ
спроводи за добробит најмлађих.
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ДАНИ ХРАНИТЕЉСТВА НА ЧУКАРИЦИ
Општина Чукарица у сарадњи са Удржењем хранитеља Београд са подружницама орга
низовала је на Ади Циганлији манифестацију „Дани хранитељства на Чукарици”.
„Градска општина Чукарица подржава промовисање хранитељства, јер је то једна од
најхуманијих активности у домену бриге о деци која су остала без родитељског старања.
Наш циљ је да сви грађани Чукарице имају квалитетне и једнаке услове за живот”, рекла
је Стана Лукић.
Осим из Београда, биле су пристне хранитењске породице и деца на хранитељству из
Обреновца, Сурчина, Крупња, Лознице, Шапца, Сремске Митровице и Крагујевца.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

„Примери добре праксе” назив је интерактивне раионице
која је одржана у општини Чукарица, са циљем да представи
узоре који ће деци ромске националности дати даљи под
стицај за њихово школовање и образовање.
Радионици је присуствовао Љуан Коко, председник ор
ганизације цивилног друштва и етничких заједница ЦЕРЕЗ
и некадашњи директор Канцеларије за спровођење Декаде
Рома при Министраству за људска и мањинска права, који
је позвао присутне младе да искористе своју шансу, коју им
пружа друштво и општина, и уче. Својим личним примерима
и успесима присутну децу и учеснике радионице додатно су
мотивисали успешни припадници ромске националности.
Овом приликом, Стана Лукић представила је најмлађе
учеснике који су добри ђаци и уручила им поклоне – карте
за представе Народног позоришта, фудбалске лопте и де
чије друштвене игре.

ПОДРШКА ФУНКЦИОНАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ
Покретањем акције подршке функционалном образовању одраслих, општина Чу
карица покренула је низ трибина и скупова у циљу подстицања нових полазника
ромске популације на стицање основног образовања. У сарадњи са Националном
службом за запошљавање, Центром за социјални рад Чукарица и Школом за обра
зовање одраслих „Ђуро Салај“ састанцима су присуствовали и представници ром
ских удружења и активисти, а сваки наредни скуп резултирао је повећањем броја
уписаних. Општина Чукарица већ трећу годину интензивно ради на подршци
функционалном образовању одраслих, које је значајан сегмент и Локалног акцио
ног плана за Роме, усвојеног од стране општине, а након покретања ове акције
уписано је 80 нових полазника који су се одазвали и започели своје образовање.

ПОМОЋ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦА
Са жељом да помогне старијим суграђанима који живе сами или им је потребна помоћ другог лица, општина
Чукарица и током ове године наставила је са бесплатном услугом геронто домаћица. Ову акцију општина
спроводи уз подршку стручних лица агенције „Нана”, која је лиценцирана за помоћ старијима у кући.
На почетку године ову услугу користило је 46 лица, а у новембру месецу број корисника се увећао на 71
домаћинство и 81 корисника. Услугом геронтодомаћица корисници са Чукарице веома су задовољни, због
чега ће се општина трудити да пројекат настави и у наредној години.
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ОПШТИНА ЧУКАРИЦА НА БЕОГРАДСКОМ МАНИФЕСТУ
На већ традиционалном, тродневном породичном фестивалу Београдски манифест, који је одржан на Калемегдану
представила се и Градска општина Чукарица. На сцени Београдског манифеста, општина Чукарица представила се кул
турно-уметничким програмом, који је водио глумац Андрија Милошевић, а учесници су били ансамбл КУД-а „Туцовић”,
млади глумци чукаричког Судија „БИС!”, ученици Музичке школе „Ватрослав Лисински” и девојке хора „Шара”.
Пажњу посетилаца привукли су студенти Шумарског факултета, одсека пејзажне архитектуре који су садницама
из Арборетума украсили околину. За спортско-рекреативне садржаје били су задужени студенти Факултета за спорт
и физичко васпитање, а извиђачи-спасиоци одреда „Мајор Милутин Гавриловић” приказали су како се поставља ша
тор, везују чворови, а најмлађе су учили како да штите околину и сналазе се у различитим ситуацијама. Посебно ин
тересовање свих, изазвали су гости са Хиподрома Београд који су посетиоцима, показали основе коњичког спорта,
пруживши прилику најмлађима да уживају у дружењу са коњима. За богату гастрономску понуду, у којој је приказано
велико знање и вештина младих кулинара побринула се Висока хотелијерска школа са Чукарице. Сви који воле фудбал
и дружење, и мушкарци и жене свих генерација могли су да учествују у већ традиционалном чукаричком „Турниру у
коцкицама„, који општина Чукарица организује са удружењем „Hill familia”.

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ”
Манифестација „Изађи ми на теглу”, својеврсно такмичење у при
преми ајвара одржано је на Ади Циганлији у организацији општи
не Чукарица и удружења Башта машта. У целодневном такмичењу
учествовало је 15 екипа, а сви посетиоци дружења код Каменог
града имали су прилику да, уз најбољи ајвар, присуствују и музи
чком програму.
Најбољи ајвар, по оцени жирија, припремила је екипа „Мајсто
ри”, док су другопласирани били „Пензионерска је најбоља”, а
треће место припало је екипи „Баштовани”. Најуспешније екипе су
добиле вредне награде, а првопласирани шпорет „Смедеревац”.
Победник такмичења представљао је општину Чукарица на фина
лу у Сокобањи. Градска општина Чукарица добитник је признања
за најбољи програмски садржај на манифестацији „Изађи ми на
теглу”, која је у септембру одржана на Ади Циганлији и награђе
на плакетом за најбоље уређен штанд на финалном такмичењу у
Соко Бањи.
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ОДРЖАН ДРУГИ САБОР ЧОВЕКОЉУБЉА
Други Сабор човекољубља Србије, у организацији Црвеног крста Чукарица и Градске општине Чукарица, одржан је у
згради општине Чукарица. Већ традиционална манифестација, окупила је бројне установе социјалне заштите, домаће
и међународне хуманитарне организације, удружења, специјалне школе, али и друштвено одговорна предузећа и ком
паније, спремне да помогну и искажу човекољубље. Овогодишњи Сабор човекољубља Србије отворио је министар
просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.
На другом Сабору човекољубља учествовали су: ОШ „Антон Скала”, Центар за смештај и дневни боравак деце омете
не у развоју, Школа за основно и средње образовање „Вожд”, Геронтолошки центар Младеновац, Основна школа „Ми
лоје Павловић”, Средња занатска школа, Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак”, „Кулина” – Дом
за смештај одраслих лица, Међународна православна добротворна организација, „Победник” – спортско-рекреативно
удружење особа са инвалидитетом, Савез за дечију и церебралну парализу Београда, Градска организација глувих Бе
ограда, Школа за основно и средње образовање Умка, Установа за децу и младе „Сремчица”, Прихватилиште за децу,
Центар за заштиту одојчади деце и омладине, Дом за децу и лица ометену у развоју „Др Никола Шуменковић-Стамни
ца”, Национално удружење родитеља деце оболеле од рака, Друштво Ром-Чукарица, Црвени крст Београда.
Донацијом општине Чукарица, Црвеног крста и привредног друштва Банбус д.о.о., учесника овогодишњег Сабора
човекољубља, уређен је терен за боћање у Установи за децу и младе Сремчица, а донацијом Ротари клуба Скадарлија,
обезбеђено је седмодневно летовање у Грчкој.

ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ И НОВОСАДСКИ BIG BAND ОДУШЕВИЛИ
ПУБЛИКУ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЛЕТЊИ ДАН – МАТИЈА БАН”
У парку на Бановом брду одржан је већ традицио
нални трећи дневни џез фестивал на отвореном
„Летњи дан – Матија Бан”. Градска општина Чука
рица је своје суграђане обрадовала и ове године
најлепшим концертом у Београду.
Манифестацију је отворио најбољи регионални
тзв. велики оркестар забавне и џез музике Новосад
ски big band са солистима Александром Бањцем, Га
бором Бунфордом и Драганом Козарчићем. Ово је
једини музички догађај са џез репертоаром у рас
пону од Глен Милера до Еле Фицџералд.
Присутну публику, а нарочито ону најмлађу је
подигао на ноге наступ наше популарне певачи
це Јелене Томашевић, уз пратњу Новосадског big
band-a.
По завршетку концерта, публика је уживала у
пројекцији филма La La Land на највећем платну у
југоисточној Европи, са 4К пројекцијом.
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ДАНИ ЕВРОПСКЕ
БАШТИНЕ НА ЧУКАРИЦИ

ПРВА НАГРАДА НА 57.
САЛОНУ ЛИКОВНОГ
СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА
На 57. Салону ликовног стваралаштва аматера Бео
града Студио цртања и сликања Културног центра „Чу
карица” освојио је прву награду за рад и унапређење
културно уметничког аматеризма у ликовној уметно
сти за 2017. годину.

У оквиру манифестације
„Дани европске баштине”,
организована је изложба
„Природа као вечита ин
спирација”, на којој је поста
вљено око 50 фотографија,
а потом је одржан концерт
ученика Музичке школе
„Ватрослав Лисински” на
Летњој сцени у парку у По
жешкој улици под називом
„Еко соната”. Приређена је и
трибина на тему „Дигитали
зација културног наслеђа”,
а на крају је организована
пројекција спотова о приро
дним лепотама Србије.

РАДИОНИЦЕ ОСЛИКАВАЊА И
РЕСТАУРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА

ВЕЧЕ ОПЕРСКИХ АРИЈА
„ВИВА ПУЧИНИ”
Концерт под називом „Вива Пучини”,
на којем су учествовале првакиње
Опере Народног позоришта, добро
познати сопрани, Јасмина Трумбе
таш, Софија Пижурица и млада нада
Марија Јелић, као и првак Опере,
први српски тенор Душан Плазинић, одушевио је при
сутне у пуној сали Културног центра „Чукарица”. Ове
сјајне уметнике на клавиру је пратила добро позната
пијанисткиња Невена Живковић, која је за ову прили
ку извела и „Интермецо” из опере „Мадам Батерфлај”.
Концерт је организовала агенција „Колона” уз подр
шку градског Секретаријата за културу.

У току летњег распуста у Културном центру „Чукарица”
одржане су бесплатне „Летње радионице осликавања
и рестаурације намештаја за младе”, намењене старијим
основцима и средњошколцима. Полазници су научили
како да неки стари предмет, који више није у употреби,
и који је склоњен негде по страни, осликају и прераде
тако да добије нови изглед и почне поново да се користи.
Изложба радова младих уметника организована је у Гале
рији „Старт ’06” Културног центра.

ЈАНКУ ЂУРИЋУ ГРАН ПРИ „РЕСТЛ ФЕСТА” ЗА ФИЛМ „2116”
„Рестл фест” организовали су Културни центар „Чукарица” и Тан
грам центар, уз подршку Градског секретаријата за културу и ГО
Чукарица. Млади београдски аутор Јанко Ђурић освојио је„Златну
траку Чукарице” на 2. „Рестл фесту”, његов научно фантастични
филм „2116”, поред Гран прија, освојио је и награду „Бело врело”
за најбољи играни филм. Фестивал је затворио глумац и члан
Филмског центра Србије, Растко Јанковић.
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МИШКО ПАВЛОВИЋ И ЕРИК
ДЕЛМАР У ГАЛЕРИЈИ ’73

ИЗЛОЖБА „ИВЕР СЛИКА”
АКАДЕМИКА ТОДОРА
СТЕВАНОВИЋА
У Галерији ’73 била је отворена изложба најновијих
радова академика Тодора Стевановића, обједињених
називом „Ивер слика”. Посетиоци су имали прилику да
виде тридесетак радова, са архетипским, фигуративним
и апстрактним мотивима.

Међународна из
ложба два уметни
ка: Ерика Делмара
(Аргентина) и Ми
ливоја Мишка Па
вловића (Србија)
била је приређена
у Галерији ’73. От
варању изложбе
присуствовали су угледни гости, уметници и љубитељи
уметности. У току трајања изложбе уприличено је књи
жевно вече под називом „BUENOS NOCHES ARGENTINA
– ДОБРО ВЕЧЕ АРГЕНТИНО”. Књижевним програмом
публика је имала прилику да се подсети дела познатог
аргентинског писца Хорхе Луиса Борхеса. Вечери је при
суствовао Његова екселенција амбасадор Аргентине
г. Рикардо Ф. Фернандес, као и челни људи ГО Чукарица
на челу са председником Срђаном Коларићем.

МАЛИ КРЕАТИВЦИ У ГАЛЕРИЈИ ’73 –
ПРОГРАМ ЛИКОВНИХ РАДИОНИЦА

ОМАЖ ВЕЛИКАНУ – СКУЛПТУРЕ
ВАЈАРА МАТИЈЕ ВУКОВИЋА
У Галерији ’73 орга
низована је изложба
скулптура нашег по
знатог вајара Матије
Вуковића (1925–1985).
Аутор ове изложбе,
Никола Кусовац, омо
гућио је посетиоцима да виде петнаестак скулптура
мањег и средњег формата. Изложба је изазвала велику
медијску пажњу, а посетили су је многобројне угледне
личности, уметници и поштоваоци рада овог врсног
уметника.

Радионице су осмишљене тако да се деца упознају са
различитим сликарским техникама, и да на тај начин
афирмишу уметност и креативну комуникацију. Осли
кавање тканина древном јапанском шибори техником,
изазвало је велико интересовање код чукаричких ос
новаца. Креативна радионица као примарни циљ има
афирмацију дечјег уметничког стваралаштва и што ква
литетније структурирање слободног времена код деце.

ИЗЛОЖБА МАТИ ЕФИМИЈЕ
(ЈАСНЕ ТОПОЛСКИ)
Велико интересовање посетилаца
изазвала је изложба слика и цртежа игуманије Ефимије Топол
ски, под називом „Мислим, тражим, чекам”. По речима саме
ауторке, те три речи синтетишу читав њен живот. Изложбу је
свечано отворио епископ славонски Јован Ћулибрк, који је го
ворио о значају Ефимијиног рада, њеној племенитој мисији и
радовима које је изложила у Галерији ’73.
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ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА „АДА”

ОМАЖ ПОРОДИЦИ
ПАНЧЕВИЋ-ТОХОЉ У ГАЛЕРИЈИ
САЊА У СРЕМЧИЦИ

Нa летњој сцени Галерије „Сања” у Сремчици, организова
на je промоција часописа за књижевност и културу „Ада”.
Догађају је поред присутних чланова Клуба писаца при
суствовао велики број наших суграђана, љубитеља лепе
песничке речи као и представници Градске општине Чука
рица.

У Галерији „Сања” одржано је свечано књижевно вече
посвећено породици Панчевић-Тохољ, чији је легат
ова галерија. Програм је био замишљен као својевр
стан омаж овој београдској породици, која је пре
неколико година овај брижљиво уређен простор по
клонила ГО Чукарица и „Галерији ’73”.

ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
„СУНЦЕ НА ОБОДУ ГРАДА”

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА
ЧУКАРИЧКЕ ОСНОВЦЕ
Током летњег распуста у Галерији Сања организо
вано је неколико циклуса ликовних радионица за
чукаричке основце. Радионице су организоване у ок
виру Летњег фестивала креативних радионица. Циљ
пројекта је подизање еколошке свести, подстицање
креативности, маште, практичности као и рад у гру
пама.

У „Галерији Сања” у Сремчи
ци организована је додела
награда за ђаке основних
школа који су учествовали у
литерарном конкурсу „Сун
це на ободу града”, у орга
низацији Културне установе
Галерија ’73 и Клуба писаца
Чукарица. Литерарни проје
кат „Сунце на ободу града”
подржао је Градски секре
таријат за културу и Градска
општина Чукарица.

ЈЕСЕЊИ КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ
У ГАЛЕРИЈИ „САЊА”

У оквиру циклуса програма „Јесењи књижевни сусрети” у
Галерији Сања су представљени млади књижевни таленти
основних школа „Браћа Јерковић” и „Стефан Дечански” из
Железника. Овакви програми биће настављени убудуће,
у намери да се кроз дружење деца упознају и представе
културно стваралаштво чукаричких школа.
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ОСВЕШТАЊЕ ТЕМЕЉА ХРАМА САБОРА
СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У РУПЧИНАМА
Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј освештао је темеље
новог храма посвећеног Сабору Светог Јована Крститеља у чука
ричком насељу Рупчине.
„Народ ће имати светињу да се у њој у заједници Богу помоли
мо, да се у њој дешава највећа радост – света литиргија, где ћемо
преко хлеба и вина узимати тело и крв Христову и тако ступити у
заједницу са Богом”, беседио је Патријарх.
Патријарх српски г. Иринеј уручио је председнику општине Чу
карица Срђану Коларићу грамату за показану несебичну љубав и
ревност према Српској православној цркви, посебно на уложеном
труду и великом новчаном прилогу за изградњу новог храма Сабо
ра Светог Јована Крститеља у Рупчинама.
„Велика ми је част да је Патријарх српски господин Иринеј да
нас са нама и да нам својим благословом и подршком помаже да
црква Сабора Светог Јована Крститеља ускоро буде изграђена и
која ће у вери и љубави окупљати парохијане овог дела наше Чу
карице. Велику захвалност дугујемо и оцу Милану Виленици, на
труду и пожртвованости коју је исказао да окупи Чукаричане, који
су у јединству и солидарности спремни да помогну изградњу црк
ве”, рекао је председник општине Чукарица Срђан Коларић.
Донаторки земљишта за изградњу храма Борики Николић
Патријарх је доделио високо одликовање СПЦ, Орден царице Ми
лице – Преподобне Евгеније.

ПАТРИЈАРХ ОСВЕШТАО КАПЕЛУ У ЦРКВИ СВЕТЕ ПЕТКЕ
И ТЕМЕЉЕ НОВОГ ПАРОХИЈСКОГ ДОМА У ЦРКВИ
СВЕТОГ ЂОРЂА
Новоизграђену капелу у цркви Свете Петке на Чукаричкој падини
освештао је Његова Светост Патријарх српски господин Иринеј, у
присуству грађана Чукарице, захваливши се људима добре воље и
намере, са жељом да их буде што више. Након литургије, грађани
су били у прилици да се помоле и целивају честице моштију Светог
Георгија, које се налазе у цркви Свете Петке на Чукаричкој падини.
Мошти је даровало свештено братство манастира Светог Павла на
Светој Гори, а донесене су добротом господина Андреја Христова,
кога је Патријарх одликовао орденом Светог краља.
Празник преноса моштију Светог Георгија, у народу дан познат
као Ђурђиц, свечано је прослављен светом архијерејском литур
гијом у храму Светог Ђорђа на Бановом брду. Свету архијерејску
литургију служио је Његова светост Патријарх српски господин
Иринеј, а његовом преосвештенству саслуживало је свештенство
чукаричких храмова. Његова светост Патријарх српски господин
Иринеј освештао је темеље новог парохијског дома, који ће бити
изграђен у порти храма Светог Ђорђа на Бановом брду.
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РУЧАК СА ПРЕДСЕДНИКОМ
Са жељом да увек буде на услузи грађанима, општина Чу
карица је од новембра покренула нову праксу „Ручак са
председником”, на којем грађани могу сваке среде да раз
говарају са председником општине Чукарица Срђаном Ко
ларићем и његовим сарадницима.
„Градска општина Чукарица је организовала ова лепа
дружења, да се међусобно упознамо, направимо нова
пријатељства и остваримо добру сарадњу”, рекао је Срђан
Коларић приликом првог сусрета са нашим суграђанима,
одржаном у ресторану „Мали голф”.
Чукаричани су, прихвативши са задовољством нову
праксу општине Чукарица, истакли да им је драго да су у
прилици да на један неформалан начин разговарају са
председником Општине и члановима Већа и изразе своје
иницијативе, потребе и проблеме са којима се суочавају.

ПРОСЛАВЕ РОЂЕНДАНА У КЛУБУ ЗА СТАРЕ У ЖАРКОВУ
На традиционалним прославама рођендана у Дневном клубу за стара лица у
Жаркову, које се одржавају свака три месеца, уз слављенике и кориснике Клу
ба, радо виђени гости су и представници општине. Председник Срђан Коларић
и чланови Већа општине Чукарица, уз жеље за дуг живот и добро здравље, сла
вљенике на пригодној свечаности обрадују и слављеничком рођенданском тор
том, даром општине Чукарица.
Општина Чукарица такође је донирала Дневном клубу за стара лица у Жарко
ву столове и столице за отворени простор клуба. Ово је само једна од донација
коју је општина Чукарица доделила клубу у протеклом периоду. Поред новог
озвучења за одржавање културно уметничких програма, општина је обезбедила
и средства за кречење просторија
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ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА У ЖЕЛЕЗНИКУ И СРЕМЧИЦИ
На иницијативу грађана, у Улици Даринке Радовић у Железнику и у Београдској улици у Сремчици отворене су експози
туре банке Поштанска штедионица, које ће становницима ових чукаричких насеља штедети време, с обзиром на то да
су до сада морали да путују до Бановог брда како би обављали банкарске послове. У наредном периоду отвориће се још
једна експозитура на Чукаричкој падини.
Свечаним резањем црвене врпце експозитуре су отворили председник општине Чукарица Срђан Коларић, народни
посланик др Владимир Орлић, заменик генералног директора Дирекције за опште послове Народне банке Србије Раде
Петровић и помоћник председника општине Чукарица Предраг Јеремић.

ТРИБИНЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
„Управници и стамбене заједнице сагласно одредбама новог Закона о
становању и одржавању зграда”, назив је низа трибина која је покре
нула општина Чукарица, са циљем да грађани добију све потребене
информације када је у питању регистрација стамбених заједница.
Грађани су били у прилици да на непосредан начин, од запослених
у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове, добију све по
требне информације о поступку регистрације стамбених заједница,
избору управника или професионалног управника, принудној управи,
као и појашњења на сва питања и недоумице у вези са регистрацијом
стамбене заједнице и управника или професионалних управника и
увођењу принудне управе и именовању професионалног управника.
На трибинама су подељени обрасци пријаве за регистрацију стамбене заједнице, модели записника и списак по
требне документације за регистрацију стамбене заједнице, као и кратко упутство у вези са темом.

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА НА ЧУКАРИЦИ
Потписивањем уговора о додели грађевинског материјала, 26 породица избеглих
и интерно расељених са територије Чукарице, у потпуности ће завршти своје куће.
Градска општина Чукарица и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
обезбедили су помоћ у виду грађевинских пакета, што је овим породицама омогући
ло да заврше започете стамбене објекте и побољшају услове становања. У протекле
две године, на овај начин збринуте су 24 породице избеглих и интерно расељених са
Чукарице.
Стамбено питање, тиме су решили и корисници који су се уселили у изабрана се
оска домаћинства у Умци и Банатском Соколцу, а на основу пројекта о стамбеном
збрињавању избеглица који спроводе Комесаријат за избеглице и општина Чукарица.
У циљу пружања помоћи у започињању самосталног посла, општина Чукарица у сарадњи са Комесаријатом за избе
глице доделила је помоћ за економско оснаживање 19 корисника интерно расељених лица са Чукарице. На овај начин
општина жели да помогне избеглим лицима на Чукарици да покрену посао који ће њима и њиховим породицама обез
бедити сигурну будућност и егзистенцију.
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СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА
У 2017. ГОДИНИ

Н

а Одборници Скупштине Градске општине Чукарица
током протекле 2017. године усвојили су низ значајних
одлука, информација, програма, планова и извештаја
битних за развој општине Чукарица.
Предлогом буџета планираним за 2018. годину издвојена
су средства која ће омогућити наставак и спровођење
планова који су започети или тек треба да буду реализовани
у 2018. години. Наменска средства из буџета Града
опредељена су у износу од 638 милиона динара, док је
укупан буџет општине Чукарица са пренесеним средствима
и капиталним буџетом за 2018. годину у износу од 938 милиона динара. Највећи део средстава из
буџета биће издвојен за улагање у спорт, имајући у виду да је 2018. проглашена Годином спорта, а више
средстава биће у Новој години уложено у мале радове и текуће одржавање школа и вртића на Чукарици.
Током године на измаку, Скупштина је усвојила извештај о имплементацији и мониторингу стратешког
плана развоја ГО Чукарица и закључак да се изврши допуна стратешког плана развоја, до 2020. године.
Усвојен је извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у 2017,
Локалног акционог плана за младе, као и Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији. Одборници су током 2017. усвојили
и Програм развоја спорта на територији ГО Чукарица 2016-2018. године, предлог програма уређивања
и доделе грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката, изградњу и одржавање комуналне
инфраструктуре ГО Чукарица за 2018. годину, као и предлог одлуке о оснивању Туристичко-спортске
организације ГО Чукарица.
Одборници Скупштине донели су, на предлог Комисије за предлагање награда општине Чукарица,
Одлуку о додели награде општине Чукарица “Матија Бан”, највишег признања општине, за остварене
резултате. Добитник награде за 2017. годину је Небојша Радовановић, Чукаричанин, који већ десет
година у свом угоститељском објекту “Код Неше” организује акције добровољног давања крви. Након
деценију одржавања акција, прикупљено је 2638 јединица крви или око 1050 литара. Небојша је по овој
акцији постао препознатљив и његово име је синоним за хуманост.
Скупштина је на последњој седници у 2017. години одлучила да се 2018. година на Чукарици прогласи
Годином физичке културе и спорта, посебно са циљем реафирмације темељних грана спорта и здравог
живота. Чукарица има просторне и институционалне предуслове и стручне кадрове за подизање нивоа
физичке културе, здравог живота и спорта, и као таква настојаће да током наредне године стави акценат
на побољшање услова бављења спортом на општини. Ту се пре свега мисли на одржавање и изградњу
нових објеката спортске инфраструктуре и набавку спортских реквизита. За ову сврху ГО Чукарица је из
буџета определила 38.379.330,00 динара.

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

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

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

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

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

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

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

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

Помоћник председника за
област спорта и омладине
ПРЕДРАГ ЈЕРЕМИЋ
Tел. 3052-168
pjeremic@cukarica.rs

Помоћник председника за
област друштвених делатности
ПЕТАР МАНДИЋ
Тел. 3052-213
pmandic@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, саобраћајна
сигнализација.)
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”,
и „ГСП”), ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, водопривреда,
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

39

Н

а иницијативу председника Градске општине Чукарица Срђана Коларића, на простору од
1160 хектара, дуж леве стране Обреновачког пута, извршена је пренамена из пољопривре
дног у градско грађевинско земљиште.
Изменом Генералног урбанистичког плана и формирањем нове привредне зоне „Макишко
поље”, подручје од Чукаричке падине до Остружничког моста, дуж леве стране Савске магистрале,
ускоро ће постати простор за урбани, инфраструктурни и привредни развој Чукарице и Београда.
Уређењем једног дела Макишког поља, на простору од 640 хектара, створиће се услови за из
градњу урбаног стамбеног комплекса за више од 30.000 житеља, али и комерцијално- привредних
садржаја који ће омогућити отварање преко 10.000 радних места.
Архитектонско решење, које је освојило и прву награду на урбанистичко-архитектонском кон
курсу, представљено је у Скупштини града, и предвиђа уређење овог простора у две зоне. У питању
су стамбено-пословна зона са свим пропратним садржајима, као и комерцијално-привредна зона.
План детаљне регулације је у изради, и тренутно у фази раног јавног увида. Усвајање ПДР-а
предвиђено је у 2018. години.

У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ НАСТАВЉАМО ДАЉЕ СА РАДОВИМА!
Захваљујући вашим предлозима и иницијативама, реализоваћемо још нових пројектата:
• проширење капацитета вртића
у Остружници,
• реконструкција амбуланте
у Великој Моштаници,
• санација кровова вртића „Радосно
детињство”, „Сањалица” и „Бајка”,

• д руга фаза реконструкције Културног центра
„Чукарица” (замена столарије),
• у ређење урбаних џепова на Белим водама
и у Горици,
• уређење више од 50 локација у оквиру
„Малих радова” итд.

