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  Господине Коларићу, крај године је време за 
рекапитулације и за поглед уназад. Шта ми-
слите да је најважније што је урађено у прет-
ходних годину дана на Чукарици?
У протеклих годину дана наставили смо са ула-
гањем у инфраструктуру, определили смо се да 
реконструишемо најзначајније саобраћајнице, 
жиле куцавице, као што су Благоја Паровића, 
Аце Јоксимовића, Радничка, Пере Тодоровића, а 

такође смо изградили и потпуно нове путеве у рубним деловима наше општи-
не. После више деценија, малишани са Умке ће добити фискултурну салу у 
школи, чија је изградња почела ове године. На наше велико задовољство, 
сала некадашњег бископа Шумадија, коју смо комплетно реновирали прошле 
године, заживела је ове као Театар на Брду, у којем се тражи карта више. Ова 
година, проглашена Годином спортa, била је испуњена бројним бесплатним 
програмима за све генерације Чукаричана, а посебно сам поносан на чињени-
цу да смо многе активности могли да организујемо у Спортском центру у Жар-
кову, који је после вишедеценијског спора враћен општини на управљање. 
Радили смо на  унапређењу сваког сегмента живота, у складу са могућностима 
и надлежностима, како би Чукарица из дана у дан постајала све боље и лепше 
место за живот наших суграђана. 

   Стиче се утисак да сте примат дали инфраструктурним пројектима, са по-
себним акцентом на рубне делове Чукарице?
Рубни делови Чукарице су годинама били запостављени и није било никаквих 
улагања, те је наш циљ био да избришемо поделу на грађане првог и другог 
реда и створимо свима једнаке услове за живот. Реконструисали смо најзна-
чајније саобраћајнице, али исто тако смо се трудили и да градимо потпуно 
нове путеве, који су омогућили бољу повезаност са другим општинама. Поред 
изградње путне инфраструктуре, стремили смо томе да побољшамо услове у школама и вртићима и да у готово сваком 
насељу направимо нова дечја игралишта. Само у овој години смо проширили капацитет вртића „Машталица” у Остружници 
и комплетно реновирали просторије амбуланте у Великој Моштаници, а тај тренд ћемо наставити и у осталим рубним на-
сељима.

  Да ли сте задовољни условима живота које сте успели да обезбедите житељима Чукарице?
Наша дужност је брига о свим грађанима Чукарице. Посебно сам поносан на чињеницу да смо одговорна локална самоупра-
ва, у којој грађани активно учествују. Увек смо отворени за њихове сугестије, предлоге и иницијативе, јер само заједничким 
радом можемо да урадимо што више. Побољшали смо услове у школама, вртићима, домовима здравља, а исто тако смо 
се трудили да понудимо што више квалитетних бесплатних садржаја за наше Чукаричане. Посебну пажњу смо посветили 
нашим најмлађим суграђанима, који су наша будућност и покретачка снага сваког друштва. Са друге стране, нисмо забора-
вили ни наше пензионере, који су изградили ову државу, те се трудимо да им сениорске дане учинимо што садржајнијим.  

  Већ је надалеко позната Ваша љубав према туризму. Како се то огледа у општини Чукарица?
Већ годину дана ради Туристичко-спортска организација општине Чукарица, која је организовала бројне манифестације у 
циљу анимирања и привлачења туриста, али и подизања квалитета туристичке понуде општине у целини. Томе ће значајно 
допринети и Спортски центар у Жаркову, који је добила на коришћење, а у коме ће се организовати разна спорстка такми-
чења, као и велики број спортско-рекреативних програма, а све у циљу промоције спорта и здравог начина живота. Свакога 
дана је у Београду све више страних туриста, а поносан сам што многи од њих посећују ову нашу зелену оазу, нашу Чукарицу. 

  Који су Ваши планови у наредном периоду?
Наредна година је проглашена Годином образовања на Чукарици, у којој нас очекује низ обука и едукација за све наше 
суграђане. Поред тога, наставићемо у наредном периоду истим темпом да радимо на изградњи инфраструктуре, побољ-
шању услова школовања деце, изградњи спортских терена и игралишта, организовању бројних садржаја за све генерације 
Чукаричана. У плану нам је реконструкција Пожешке улице, проширење вртића у Сремчици, изградња новог вртића у Илије 
Стојадиновића, изградња пасареле на Чукаричкој падини и још много значајних пројеката. Настављамо да развијамо конц-
епт Макишког поља, новог простора за привредни и инфраструктурни развој Чукарице, али и целог Београда. Чукарица ће 
бити место нових пословних могућности, које ће отворити простор за нова радна места и бољи стандард наших суграђана, 
чему искрено тежимо.

  Како успевате да обезбедите сред-
ства за инвестиције?
Само добром сарадњом са градским 
и републичким институцијама може-
мо све планирано и да остваримо. 
Следимо политику председника Ре-
публике Србије Александра Вучића, 
захваљујући којој је Србија економски 
обновљена, уређена, модерна европ-
ска држава, регионални лидер у еко-
номији, инфраструкури, стабилности 
сваке врсте, афирмацији људских пра-
ва и слобода, али и у образовању, кул-
тури, науци, просвећености, спорту. 
Тиме се управљамо и ми на Чукарици, 
трудећи се да створимо све потреб-
не услове за квалитетан живот наших 
грађана. 

ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ
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ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ

Свакодневно Улицом Благоја Паровића крећу се линије 23 и 53, а ова саобраћајница спаја Баново брдо са Кошутњаком 
и околним  насељима, те је изузетно важна за Чукарицу. Њена реконструкција је била неопходна и зато је искоришћен 
летњи период да се приступи реконструкцији коловоза, као и водоводне мреже. Радови у дужини од 1000 метара су 

обављани фазно, како би био омогућен алтернативни саобраћај, а почетку радова присуствовали су и заменик градоначе-
лника Горан Весић и председник општине Чукарица Срђан Коларић.

КОМПЛЕТНО УРЕЂЕНА САОБРАЋАЈНИЦА БЛАГОЈА ПАРОВИЋА

Реконструисана је једна од значајнијих улица на Бановом брду, Пере Тодоровића укупне површине око 720 м².Ова 
улица је веома прометна јер је једносмерна, а изградња подлоге и стављање нове калдрме су се радиле фазно. 
Поред ове, још једна калдрмисана улица је урађена, а то је Улица Жарка Вуковића Пуцара, где је укупно покривено 

3000 м² коцке.

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАЛДРМИСАНИХ УЛИЦА НА БАНОВОМ БРДУ

На велико задовољство становника 
општина Чукарица и Обреновац, за-
вршени су радови на изградњи пута 

који повезује Малу Моштаницу и Руцку. Жи-
тељи ових насеља су више од три деценије 
чекали да се повежу ове две општине, те је 
изградњом пута у дужини од 700 метара ре-
шен дугогодишњи проблем грађана, којима је 
алтернативни пут преко клизишта Дубоко био 
неопходан.

ИЗГРАЂЕН ПУТ МАЛА МОШТАНИЦА  РУЦКА



5

Током лета извођени су радови у Раднич-
кој улици, код Аде Циганлије. Радове на 
овој веома прометној саобраћајници 

обишла је чланица Већа Градске општине 
Чукарица Татјана Видојевић, која је истакла 
да се након реконструкције траке у смеру ка 
Обреновцу, овог лета спроводи и реконструк-
ција траке у правцу ка центру града. Вредност 
радова је 25 милиона динара, инвеститор је 
Град Београд, а извођач ЈКП „Београд пут”.

УРЕЂЕЊЕ РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ

Радно лето било је и у Улици Аце Јокосимовића, 
где је током јула и августа реконструисано 1000 
метара коловоза. Радови на овој саобраћајници 

претходили су Улици Благоја Паровића, тако да је ле-
тњи период са мањим интезитетом саобраћаја иско-
ришћен за асфалтирање две чукаричке жиле куцави-
це. Радове је обишла чланица Већа Татјана Видојевић, 
која је истакла да се у Улици Аце Јоксимовића ради 
комплетна и трајна санација, што подразумева и асис-
тенцију екипа „Водовода и канализације”, како би се 
регулисали шахтови који својевремено нису били 
адекватно постављени.

Поред ове улице, у Жаркову су рађени коловоз и 
тротоари у Шавничкој улици. Асфалтирана су и два 
одвојка Улице Ане Ахматове до Улице Ратка Митро-
вића у дужини од пола километра, као и Улица Илије 
Ђуричића у дужини од 700 метара.

НОВИ ИЗГЛЕД УЛИЦЕ 
АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА
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Завршени су радови на реконструкцији Улице Лазара Кујунџића, са-
обраћајнице која представља једини алтернативни прилаз од Аде Ци-
ганлије ка Бановом брду.Уз нови слој асфалта и санацију коловоза,у 

дужини од 350 метара,реконструкција обухвата и уграђивање линијске 
решетке као и подизање ивичњака, што ће спречити и решити проблем 
сливања атмосферских вода са коловоза према доњем делу улице, што је 
био дугогодишњи проблем станара у овом делу Бановог брда.

На иницијативу грађана Сремчице и Градске општине Чукарица, екипе ЈКП „Београд пут” настављају са ра-
довима у овом чукаричком насељу. Школска улица код гробља у Сремчици је комплетно реконструисана и 
проширена, како би се грађанима омогућила паркинг места. Завршена је и друга фаза реконструкције Лу-

кићеве улице у дужини од 500 метара. Завршним слојем асфалта је пресвучено укупно 800 метара коловоза на 
овим деоницама. 

У овом чукаричком насељу је комплетно реконстрисана Горичка улица у дужини од 1,5 км. С обзиром на то да 
су у Читачкој улици промењене водоводне цеви, екипе Београд пута обавиле су радове на реконструкцији и ове 
улице у дужини од 1,5 км, као и одвојка улице Радоја Марковића.

У Београдској улици изграђени су тротоари у дужини од 1км, од насеља Горица до уласка у Сремчицу. Ова де-
оница је веома прометна, а за пешаке је кретање било врло небезбедно. Након асфалтирања поменуте деонице 
грађани Сремчице овом новом пешачком зоном имају комплетиран и адекватан прилаз овом великом насељу.

Новим асфалтом су пресвучене и Хајдучка, Кречанска и Улица Славише Стевановића. 
Уређен је некатегорисан пут код гробља у Мирковићевој улици. Радове у дужини од 1000 метара на овој деони-

ци изводила је општина Чукарица, а финансијска средства су обезбеђена из капиталног буџета Града Београда. 
Претходно је Општина кроз тзв. „мале радове” урадила чесму и довела воду до гробља. 

ИНТЕНЗИВИРАНИ РАДОВИ У СРЕМЧИЦИ

Улица Бело врело је једна од најпрометнијих улица у насељу Беле воде, 
којом саобраћа аутобуска линија 51 и која је била годинама запуштена. 
Реконструкција коловоза се радила фазно, а такође је извршена и заме-

на шахтова. Новим асфалтом је пресвучено укупно 750 метара коловоза.
У насељу Беле воде изграђени су тротоари у Палисадској улици 

укупне дужине од 950 метара. 

РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА БЕЛО ВРЕЛО 

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У УЛИЦИ ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА
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И у насељу Железник вредно се радило током ове године. У Улици Боре Станковића асфалтирано је 1300 ме-
тара квадратних, а укупна вредност радова износила је 31 милион динара. Радове су обишли председник 
Градске општине Чукарица Срђан Коларић и чланица Већа Татјана Видојевић, како би се уверили да ће све 

бити завршено у што краћем року.
На опаску новинара Студија Б да је недавно и председник Александар Вучић пролазећи овом локацијом суге-

рисао да се реконструише саобраћајница и очисте канали, Срђан Коларић је појаснио: „Ово је изузетно промет-
на саобраћајница и комплетно је санирана, два надвожњака која су била у изузетно лошем стању и представља-
ла велику опасност за возила сада су сређена, а због скупљања воде на асфалту постављене су решетке и канали 
су очишћени.”

Завршена је друга фаза радова на уређењу Улице Браће Лукић у насељу Железник. Екипе Београд пута, на 
иницијативу општине Чукарица и захтев грађана, привеле су крају реконструкцију нових 500 метара једне од 
најпрометнијих и најдужих саобраћајница у старом делу Железника.Приликом обиласка радова,чланица Већа 
Татјана Видојевић је рекла да је општина претходно уредила и тротоаре у улици од цркве до раскрснице, а да је 
планирана и трећа фаза, након чега ће комплетно бити завршена реконструкција Улице Браће Лукић.

Радове на асфалтирању улице код гробља Алуге у Железнику у дужини од 650 метара изводила је општина Чу-
карица, а финансијска средства су обезбеђена из капиталног буџета Града Београда.Уређењем улице код гробља 
Алуге завршени су радови у овом делу Железника, с обзиром на то да су прошле године асфалтиране улице Чеде 
Златановића и спајање Петра Драпшина са Авалском, након чега је продужена линија градског превоза 522.

У Железнику су изграђени тротоари у Авалској улици у дужини од 1 км, као и у Улици Стевана Филиповића 
(350 м), а у поменутој саобраћајници је асфалтиран и путни прелаз. У овом насељу, новим асфалтом су пресвуче-
не и улице Боре Радојевића и Бранка Радичевића.

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА И ТРОТОАРА У ЖЕЛЕЗНИКУ

Улица 1. маја у Великој Моштаници комплетно је реконструи-
сана у дужини од 4.500 метара. Грађани су изразили велико 
задовољство због реконструкције ове веома значајне са-

обраћајнице, која спаја центар насеља са Ибарском магистралом.У 
поменутој улици изграђено је 1км тротоара, а Град Београд ће  нас-
тавити изградњу дуж целе саобраћајнице, до Ибарске магистрале.

КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
1. МАЈА У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

Долазак пролећа и лепог времена искоришћени су за извођење 
радова у готово свим деловима Чукарице. Екипе ЈКП „Београд 
пут” асфалтирале су једну од најпрометнијих и централну ули-

цу у Остружници. Током друге фазе уређења Улице Вука Караџића, 
новим асфалтом је пресвучено 600 метара коловоза.

„Друга фаза радова једне од најважнијих улица у овом насељу, у 
непосредној близини ОШ „Карађорђе”, а до окретнице аутобуске ли-
није 92, је изузетно важна за становнике овог насеља”, рекао је пред-
седник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

У Остружници је асфалтирана Улица 7. јула у дужини од 400 мета-
ра, која је била у веома лошем стању, до Улице Лоле Рибара, у којој су 
комплетно промењене решетке.

ДРУГА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
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У складу са опредељењем да своја рубна подручја по условима живо-
та и становања изједначи са централним градским зонама, Градска 
општина Чукарица и Град Београд улажу велика средства у изградњу 

инфраструктуре. Екипе ЈКП „Београд пут” завршиле су асфалтирање Улице 
Милорада Живковића у Рушњу у дужини од 400 метара.

Завршени су радови на асфалтирању Улице Раде Спасојевић. Ова улица 
је комплетно реконструисана у дужини од 400 м, након великих интервен-
ција Водовода и канализације.

Чланица Већа Татјана Видојевић најавила је да ће ускоро кренути и ра-
дови на уласку и изласку из Рушња, који укључују и радове на обнови под-
вожњака. Ову реконструкцију изводиће и финансирати ЈП „Путеви Србије”.

Поред  Улице Раде Спасојевић, у Рушњу је асфалтирана и улица Ново 
насеље пети део, која је била у јако лошем стању, а претходно су изграђене 
све пешачке стазе у Рушњу, како би пешаци били безбедни.

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У РУШЊУ

Реконструкцијом саобраћајнице Милије Ста-
нојловића у дужини од пола километра, која 
пролази поред Основне школе „Доситеј Обра-

довић”, општина Чукарица решава и проблем пар-
кирања возила и безбедности школараца. Завршне 
радове обишла је чланица Већа Татјана Видојевић, 
која је истакла да је током асфалтирања, на иниција-
тиву општине, постављен и заштитни ивичњак како 
се возила не би паркирала и угрожавала безбедност 
најмлађих при уласку у школу.

На иницијативу грађана Умке комплетно је из-
грађена Улица Црквине на Умци у дужини од 220 ме-
тара. Екипе ЈКП „Београд пут” поставиле су подлогу и 
асфалтирале поменуту улицу. Рециклираним асфал-
том је проширена Улица Драгомира Станојловића у 
дужини од 2000 метара. Асфалтиран је и одвојак Ули-
це Бошка Живковића.

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА НА УМЦИ

Завршена је изградња и пуштен је у саобраћај нови алтернативни 
пут који спаја Малу и Велику Моштаницу, Вранић и Мељак, а који 
је повезао општине Чукарица, Обреновац и Барајево. У изградњу 

овог пута уложено је око 100 милиона динара.
Пуштању у саобраћај новог пута присуствовали су заменик градо-

начелника Горан Весић и председници општина Чукарица, Обеновац и 
Барајево, Срђан Коларић, Мирослав Чучковић и Слободан Адамовић, 
као и чланица Општинског већа Татјана Видојевић.

Весић је истакао да су, као плод сарадње Града Београда, Владе Ре-
публике Србије и три градске општине, на делу где су некада биле њиве 
и лоши некатегорисани путеви, изградњом новог пута повезана четири 
насеља и три општине.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић је нагласио 
да је нови пут изузетно важан за грађане Чукарице, јер се значајно скра-
тила раздаљина између Велике и Мале Моштанице, а представља и ал-
тернативу мештанима ових насеља и Мељака за Ибарску магистралу.

ИЗГРАЂЕН НОВИ ПУТ КОЈИ СПАЈА ТРИ ОПШТИНЕ
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Током 2018. године, на иницијативу грађана и општине Чукарица, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” спровео је радове на бројним 
локацијама широм Чукарице. Значајне реконструкције водоводне 

мреже обављане су у Улици Благоја Паровића, паралелно са реконструк-
цијом коловоза и то у дужини од 300 м, као и санација мреже у Стублин-
ској и Дворжаковој улици у Сремчици (470 м), у Улици Душана Илића на 
Умци у дужини од приближно 446 м. Мрежа је санирана и у Улици Кне-
за Вишеслава, од Пожешке до Капетана Поповића у дужини од 453 м. У 
насељу Горица, извршена је замена дотрајалих азбестних цеви са новим 
полиетиленским цевима, како на делу примарне мреже, тако и на секун-
дарним деловима односно одвојцима, у дужини близу 900 м.

Према речима члана Већа општине Чукарица Жељка Рабљеновића, 
у последње три године мрежа је замењена у више од 30 улица на Чука-
рици, почев од Школске, Ханске, Јеличићеве, Обреновачке са одвојцима, 
Кир Jањине, Томаса Едисона, Жила Верна итд, у којима изведени или су 
при крају радови, док је у току израда документације за Репишку, Мијато-
ве њиве и многа друга насеља (Железник, Рупчине, Остружница, Велика 
Моштаница).

Када је у питању канализациона мрежа, у току године извршена је са-
нација мреже у Макишу, у Паштровићевој улици, Петефијевој, у Улици ос-
лобођења, Виноградски венац, Поручника Спасића и Машере, Тоше Јова-
новића, Богољуба Чукића, Марине Величковић, Љубизданској, Ваљевској, 
Аце Јоксимовића и Кнеза Вишеслава, код Шумарског факултета, те повези-
вање кишне канализације на кишни колектор у Лоле Рибара, у Железнику. 

Уређењем водотокова на више локација, спречено је изливање и пла-
вљење околних подручја, тако да је на иницијативу општине, а у сарадњи 
са ЈВП „Београд воде” регулисано корито и уливни објекат у Саву, корито 
поред колектора Железник-Сава, корито потока Мостирине у Железни-
ку, брана са акумулацијом „Жарково“” корито потока Степашница у Умци. 
Одржавање и чишћење канала за прихват сливних вода  спроведено је 
у Сибовичком сливу, потоку Таролит у дужини од 150 м,  на Дољанском 
потоку у дужини од 1700 м, као и на Сибничком потоку у дужини од 950 
метара.

Градска општина Чукарица је сопственим средствима извела уређење 
канала у Улици Драгомира Станојловића на Умци, који је био потпуно за-
гушен, услед чега је био онемогућен прихват атмосферских вода. При-
ближна дужина најугроженијег дела је око 250 метара, чиме се омогућио 
прихват и отицање воде према ретензијама које се налазе у зони између 
Пећана и Умке. Такође, на локацији Пећани – Пећанске баре уређен је 
најугроженији део канала код моста према каменолому. 

Интензивирани су радови на уређењу и санацији каналске мреже Же-
лезник – Макиш – Сава, у циљу омогућавања што већег прихвата атмос-
ферских и сливних вода, посебно при обилнијим падавинама, како би 
се умањила опасност од плављења тог подручја. Свеобухватни радови 
изведени су на уливној грађевини (решетки) Железник – Сава, као и на 
уређењу канала у зони Иво Лоле Рибара. Такође, извођени су радови  на 
чишћењу канала, на локацији Водоводска – Милорада Јовановића, узвод-
но и низводно код пропуста испод Улице Милорада Јовановића. Уређена 
је и  каналска мрежа у зони Макишке улице, изнад ранжирне станице, а 
испод Улице Иво Лоле Рибара, где се поред чишћења и регулације канала 
отвара и пропуст испод моста, а до краја 2018. планира се и уређење ка-
нала и у Улици Лоле Рибара 82, 84, 86.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ 
И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА
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Т оком ове године, општина Чукарица је уредила атарске путеве на више локација, чиме је омогућила 
прилаз пољопривредним површинама које се обрађују у Великој Моштаници, Пећанима, Умци, Срем-
чици, Рушњу, Железнику и Остружници. Трудећи се да изађе у сусрет потребама пољопривредника, 

општина је издвојила средства и  уредила путеве Дољан–Стублине у дужини од 500 м, Железнички пут (600 
м), Ранковића брдо (500 м), Липље–Сићевац (1000 м), Купусиште–Чаир (500 м), Руцка–Стари војни пут (1000м), 
Руцка–окретница (200 м), Пут за Читач–Стара циглана (400 м), Јечмениште (700 м), Рушањ–поток (300 м).
Пољопривредници су долазили до својих имања, углавном преко приватних парцела или потпуно неaдекватним при-
лазима, због чега је долазило до оштећења механизације и штете на усевима, па је уређење атарских путева било не-
опходно. Општина је тако, у протекле четири године, уредила више од 34.700 м деоница, које су сада на задовољство 
пољопривредника доведене у потпуно функционално стање. Уз уређење путева, уклоњено је и више од 1000 м³ депо-
нија и различитог отпада који су нагомилани у претходном периоду на овим путевима.

На две деонице, у Рушњу и Сремчици, дошло је до знатног оштећења атарских  путева, због коришћења истих за 
извоз дрва са тешком механизацијом, па стога апелујемо на пољопривреднике да брину о намени атарских путева, као 
и о томе да на исте не депонују разни крупни отпад. 

Планом за 2019. годину предвиђено је уређење још 6700 м атарских путева, према захтевима пољопривредни-
ка, који су достављани преко канцеларија Месних заједница и разматрани у сарадњи са пољопривредницима ради 
утврђивања приоритета за сваку од деоница.

На велико задовољство становника насеља Партизан, насуто је више од једног километра путева рециклираним 
асфалтом у овом насељу на Ади Циганлији. Градска општина Чукарица је обезбедила средства за рециклирани асфалт 
и механизацију, те грађани после више од 20 година више неће ићи блатњавим путем.

Извор Свете Петке је место од посебног значаја за грађане Чукарице и Београда, али не само за њих, већ и за грађа-
не из многих околних места око Београда. У дане викенда ово место посети и више стотина људи, а на сам дан Свете 
Петке и неколико хиљада. Имајући у виду ту чињеницу, ГО Чукарица је уредила прилаз извору рециклираним асфал-
том, а како би се саобраћај лакше одвијао проширен је пут на овој деоници.

Желећи да изађе у сусрет грађанима, који су годинама газили по блату јер несавесни инвеститор није уредио прила-
зе зградама у Шавничкој улици, Градска општина Чукарица је нашла привремено решење док се не реше имовинско -
-правни односи. На улазу у Шавничку улицу из Улице Ратка Митровића, Општина је на површини од 240 м² насула ре-
циклирани асфалт и тиме омогућила да станари околних зграда више не иду блатњавим стазама.

               УРЕЂЕЊЕ 
АТАРСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
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Екипе ЈКП „Јавно осветљење” поставиле су јавну расвету на око 50 локација на 
Чукарици. Најзначајнији радови изведени су на осветљењу следећих локација: 
трим стазе у Кошутњаку, старог пута од Умке ка Остружници, Улице Боре Станко-
вића од искључења са Обреновачког пута ка Железнику, пута који повезује Срем-
чицу и Велику Моштаницу, у насељу Макиш, Мијатових њива у Сремчици, дво-
ришта вртића „Цврчак” на Умци и вртића „Кошута” у Улици Димитрија Аврамовића 
17, дела пута између Остружнице и Умке (27 стубова и 53 светиљке), Обреновачког 
друма бр. 15 (27 стубова и 27 светиљки), Аде Циганлије (31 стуб), паркинга испред 
Хајдучке чесме на Кошутњаку, прилаза ОШ „Уједињене нације”, дечијег игралишта и 
паркинга у Шавничкој улици, простора око железничке станице Топчидер, спорст-
ких терена на Ади Циганлији, парка оивиченог улицама Пожешка, Благоја Паровића, 
Петра Лековића и Мире Попаре, Нове 2 у насељу Жарково, Доситеја Обрадовића дру-
ги део у Остружници, Драгомира Станојловића трећи део на Умци, дела Макишке ули-
це, Космајске пети део у Остружници, стазе према парку у Учитеља Михајловића бр. 1а, 
Ново насеље у Рушњу, пешачких стаза у Зимоњићевој 2 и Жарковачкој 1 и др.

У чукаричком насељу Рушањ почела је подела канти за породична до-
маћинства, која ће омогућити ефикасније увођење комуналног реда. 
На иницијативу грађана, Градска општина Чукарица и ЈКП „Градска чис-
тоћа” обезбедиле су 2400 канти за домаћинства, јер досадашњи контеј-
нери нису били довољно фунционални за одлагање смећа и одржавање 
комуналног реда. Након Сремчице, где је прошле године подељено око 
4000 канти за домаћинства, и насеља Рушањ, предвиђено је да до краја 
априла следеће године исти систем одржавања комуналног реда буде 
организован и у насељима Остружница, Умка и Велика Моштаница.

ПОДЕЛА КАНТИ ЗА ПОРОДИЧНА 
ДОМАЋИНСТВА У НАСЕЉУ РУШАЊ

НОВА РАСВЕТА НА ЧУКАРИЦИ

ЈКП „Градска чистоћа” – Погон Чукарица оп-
ремљен је новом механизацијом која ће омо-
гућити ефикасније чишћење улица на Чукарици. 
Возни парк погона Чукарица опремљен је новом 
цистерном за прање улица, а набављена је и 
рото преса, односно камион за одвожење смећа. 

Погон „Градске чистоће” на Чукарици, добио 
је и додатну механизацију за уклањање лишћа и 
другог растиња. У питању је усисивач за лишће 
који се у највећој мери користи за уређење пар-
кова, тротоара и уклањање опалог лишћа. 

НОВА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ВОЗНИ ПАРК „ЧИСТОЋЕ“ НА ЧУКАРИЦИ

Oпштина Чукарица, у сарадњи са Беоком сервисом и јавним комуналним преду-
зећима, организовала је акцију уклањања депоније и растиња на простору између 
улица Арчибалда Рајса и Милоја Закића. Акција је  организована са циљем да се 
комплетно уреди површина од 3 хектара, која је годинама била запуштена и време-
ном претворена у депонију. Реч је о простору на коме је својевремено предузеће 
Станком имало право коришћења. Међутим, како је ово предузеће отишло у стечај а 
працеле нису приведене намени, Секретаријат за имовинско правне послове Града 
Београда је донео решење о престанку права коришћења свих катастарских парце-
ла на том подручју фирми Станком. Како је ова површина сада у надлежности града, 
општина Чукарица је покренула иницијативу да се ова запуштена површина уреди.

ВЕЛИКА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ФИЛМСКОМ ГРАДУ
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Просторије Центра Министарства одбране Чукарица, површине од 300 квадратних 
метара, реновирала је општина Чукарица, а за адаптацију простора издвојено је 
2.200.000 динара. Обнова простора обухватила је комплетну замену подних обло-
га, замену прозора и улазних врата, молерско-фарбарске радове, постављање нове 
лед расвете, као и комплетно уређење женског тоалета и кухиње.

Свечаном отварању реновираних просторија Центра присуствовали су председник Градске општине Чукарица Срђан 
Коларић, начелник Регионалног центра Министарства одбране Београда пуковник Драган Стојчић, начелника Управе за 
обавезе одбране пуковник Драган Котарлић и представници Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Чука-
рица.

Обраћајући се присутнима, председник општине Чукарица Срђан Коларић је истакао да настављајући успешну сарадњу 
са Центром, општина се труди да помогне у стварању услова који ће омогућити запосленима квалитетне услове рада, а 
грађанима ефикасну услугу. „Посебно истичем и то што Центар на Чукарици од марта ове године покрива рад пет општи-
на, те је самим тим потреба за адекватно уређење простора била још већа”, рекао је председник општине. Председник је 
додао да је на исти начин општина помогла и уређење простора за потребе Републичког геодетског завода на Чукарици.

Након извршених организацијско-формацијских промена, Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Чука-
рица надлежан је за територије београдских општина: Чукарица, Раковица, Барајево, Обреновац и Лазаревац.

РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ АМБУЛАНТЕ У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

Градска општина Чукарица комплетно је реновирала простор амбулан-
те у Великој Моштаници, захваљујући чему ће становници овог насеља 
здравствену негу добијати у далеко квалитетнијим условима. Рекон-
струкција простора обухватила је санацију мокрих чворова, замену 
столарије, подних и зидних облога, електро и водоводне инсталације, 
урађена је фасада, као и преуређење просторија сходно потребама 
Дома здравља. 

Почетку рада амбуланте у реновираним просторијама присуствова-
ли су председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и дирек-
торка Дома здравља „Др Симо Милошевић”др Драгана Кривокапић. 

„На иницијативу грађана Велике Моштанице, комплетно је рекон-
струисан Дом здравља, тако да је ово сада један објекат са потпуно но-
вим изгледом, у чију је реконструкцију Општина уложила 4,5 милиона 
динара. Санацијом овог простора здравствене услуге биће омогућене 
становницима у далеко квалитетнијим и конформнијим условима” по-
ручио је Срђан Коларић, истакавши да је основни задатак општине да 
здравствена заштита буде на што вишем нивоу.  

Председник је истакао да ово није прва сарадња са Домом здравља 
и да је у претходном периоду реновиран четврти спрат Дома здравља 
на Бановом брду, а у току је израда пројектне документације за рекон-
струкцију Дома здравља у Железнику, која ће бити један значајан и све-
обухватан пројекат. 

РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЧУКАРИЦА
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ПРОШИРЕН ВРТИЋ „МАШТАЛИЦА” У ОСТРУЖНИЦИ
Малишани из Остружнице могу да уживају у новоадаптираном простору вртића „Машталица” у овом чукаричком 
насељу. Наиме, Градска општина Чукарица проширила је простор овог вртића за око 100 м², чиме укупно са старим 
простором Предшколска установа Чукарица располаже са близу 400 квадрата. Извршена је комплетна реконструкција 
новог простора, постављена ограда и гумирана подлога на платоу испред вртића. 

Нови простор вртића „Машталица” свечано су отворили председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и 
руководилац вртића Верица Дмитровић. Отварању је присуствовала чланица Општинског већа Стана Лукић. 

„Задовољство нам је да смо у прилици да отворимо нов простор вртића за боравак малишана Остружнице. Наиме, 
адаптирали смо 100 м² простора и тиме проширили капацитет постојећег вртића Машталица, чиме смо ПУ омогућили 
већи обухват деце овог насеља. Средствима општине, у потпуности смо адаптирали простор за потребе вртића, уреди-
ли инсталације, подове, плафоне, тако да ће малишани боравити у заиста лепо уређеном простору”, рекао је председ-
ник општине Чукарица Срђан Коларић. 

Коларић је истакао да је у адаптацију вртића „Машталица” уложено око 5 милиона динара и да ће се у складу са 
могућностима радови одвијати и у осталим вртићима. 

САНИРАНИ КРОВОВИ ВРТИЋА 
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО” И „САЊАЛИЦА”
У оквиру инвестиционог одржавања, Градска општина Чукарица са-
нирала је кровове на објектима вртића „Радосно детињство” на Ба-
новом брду и „Сањалица” у насељу Церак. Укупна вредност радова 
износила је 9,5 милиона динара. 

На објекту вртића „Радосно детињство” извршено је санирање 
равног крова са терасом од процуривања на површини од 950 м², 
а на објекту вртића „Сањалица” санирање косог крова од процури-
вања на површини од 1500 м².

УРЕЂЕН ПАРКИНГ ИСПРЕД ВРТИЋА „ЖИРИЋ”
Поштујући предлог грађана, Градска општина Чукарица уредила је паркинг 
простор испред вртића „Жирић” у Спортском центру. Дотрајали паркинг повр-
шине 250 м² у потпуности је реконструисан, те родитељи сада могу безбедније 
да довозе и одвозе децу у овај објекат предшколске установе у Улици Кнеза 
Вишеслава 72.
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И ове године, током летњег распуста, Градска општина Чука-
рица спровела је радове на текућем одржавању школских 
објеката у готово свим основним школама на територији 

општине. У питању су унутрашњи радови или радови на санацији 
школских терена, ограда и дворишта, а све се спроводило у скла-
ду са захтевима и потребама школа.

У ОШ „Филип Кљајић Фића” изведени су радови на замени 
столарије, комплетној санацији 15 тоалета, уређењу подова на 
анексу где су ученици од првог до четвртог разреда, сређивању 
базенске просторије, реконструкцији свлачионица и уређењу 
једног дела фасаде. 

Радови на уређењу спортског терена у ОШ „Бановић Стра-
хиња” обухватили су изградњу потпорног зида иза целог спорт-
ског терана ка шуми, комплетну санацију трибина са додатним 
потпорним зидом, асфалтирање спортског терана, постављање 
голова и кошева, санирање стазе око школе и улаза за старије 
генерације ученика од 5. до 8. разреда. Степениште је поплочано 
бехатон плочама, а постављени су и нови ивичњаци око пешачке 
стазе. 

Један део мокрих чворова је саниран у ОШ „Уједињене нације”, 
у ОШ „Љуба Ненадовић” саниран је под у фискултурној сали, док 
су у ОШ „Јосиф Панчић” изведени радови на равном делу крова 
школе и оправка громобранске инсталације, а у МШ „Ватрослав 
Лисински” електро радови и радови на спуштеним плафонима. 

Након више од 25 година, ученици ОШ „Милош Црњански” од 
почетка нове школске године обављају наставу физичког васпи-
тања на уређеном спортском терену. У оквиру текућег одржавања 
школских објеката, Градска општина Чукарица реконструисала је 
спортски терен са атлетском стазом у овој школи.  

У ОШ „Бранко Радичевић” уређено је осам учионица, а у пи-
тању су молерско-фарбарски, столарски, гипсарски и радови на 
подној подлози, као и замена врата. Санација септичке јаме је из-
вршена у ОШ „Карађорђе” у Остружници. У ОШ „Аца Милосавље-
вић” у Рушњу замењено је осветљење у сали за физичко и изведе-
не су хитне интервенције на дворишној водоводној инсталацији. 

Постојећа столарија је замењена у ОШ „Стефан Дечански”, 
а такође је дограђен систем алармне заштите и видео надзора. 
Инсталације на водоводној мрежи саниране су у ОШ „Браћа Јер-
ковић” у Железнику. У ОШ „Вук Караџић” у Сремчици изведени су 
радови на реконструкцији жичане ограде на школском дворишту 
и реконструкција степеништа на улазу у школу. 

Радови у ШОСО „Свети Сава” на Умци обухватили су кречење 
ходника и 11 учионица на првом спрату школе, као и замену пода 
у пет учионица, а у ОШ „Милоје Павловић” текуће одржавање 
свлачионица и тоалета у саставу сале за физичко васпитање.

Вредност радова на текућем одржавању школских објеката 
износила је око 41 милион динара. 

 ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ” 

 ОШ „М
ИЛОШ ЦРЊАНСКИ” 

НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
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ШОСО „СВЕТИ САВА” 
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Поштујући иницијативе и потребе својих суграђана, Градска општина Чукарица током ове годи-
не извела је „мале радове” на више од 70 локација широм општине, а укупна вредност радова 
износила је више од 50 милиона динара. Иако познати као „мали радови”, ово уређење насеља 
доста значи, јер омогућава квалитетнији живот у свим деловима Чукарице. 

          ГРАЂАНИ ПРЕДЛАЖУ,  МИ РАДИМО!

Након више од три деценије, плато на Шумадијском тргу на Бановом брду добио је потпуно нов изглед. 
Имајући у виду чињеницу да свакодневно велики број грађана пролази овуда, јер је постојећи плато и 
прилаз Пореској управи, ЈП „Градско стамбено” и стамбеним зградама, Градска општина Чукарица извр-

шила је његову комплетну реконструкцију. Радови су обухватили поплочавање платоа површине око 550 м², 
као и санацију степеништа, што ће значајно допринети лепшем изгледу овог дела Бановог брда. 

Донедавно су станари Радничке и Тургењевљеве улице газили блатњавим 
прилазним стазама и имали неуређене паркинг просторе. После више од три-
десет година у Радничкој улици 3–5 изграђен је паркинг и нове приступне ста-
зе на површини од 380 м². Нове стазе и паркиралиште на површини од 570 м² 
обрадовали су и станаре Тургењевљеве улице. Паркинг простори су уређени и 
у Улици Николаја Гогоља (470 м²), као и на почетку Улице Станка Опсенице (250 
м²). Уместо блатњавих површина, станари Радничке улице добили су потпуно 
ново паркиралиште површине 660 м², а нови паркинг површине 333 м² из-
грађен је и у Ваљевској улици. 

У Пожешкој улици код броја 93 санирана је дотрајала пешачка стаза која води до пар-
кинга у овој улици. У Улици Козачинског уређено је оронуло степениште као и прилазна 
стаза која води до њега. Саниране су приступне стазе у Зрмањској улици 2–6, укупне по-

вршине 352 м². Дотрајала степеништа у Пожешкој улици 
код броја 100 и Трговачкој 20–22, која су била у лошем 
стању, сада су у потпуности уређена. У склопу поправке 
ових фреквентних пешачких деоница, извршено је поста-
вљање бехатон плоча, те је завршетком радова значајно 
олакшано кретање и повећана безбедност грађана. 

Реконструисан је и плато испред стамбене зграде 
површине 147 м² у Улици Стевана Бракуса, степениште 
испред Месне заједнице Михајловац, у Улици Недељка 
Чабриновића, а уређен је и пролаз у Пожешкој улици од 

Пожешка

Плато Шумадијски трг

Радничка

Тургењевљева

Зрмањска
Стевана Бракуса
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          ГРАЂАНИ ПРЕДЛАЖУ,  МИ РАДИМО!
броја 144 до 148, код експозитуре Поште. У Тургењевљевој улици, у 
близини Националне службе за запошљавање извршена је санација 
девастираног степеништа и тиме је грађанима омогућено безбедно 
кретање. Уређене су дотрајале пешачке стазе и степениште у улица-
ма Краљице Катарине 1-5 и Пере Тодоровића код броја 22. 

У оквиру „малих радова”, Градска општина Чукарица уредила је 
три паркинг простора у насељу Филмски град. Нова паркиралишта 
изграђна су на следећим локацијама: у Улици Архимандрита Гераси-
ма Зелића 10 (302 м²), Улици Владимира Роловића 160–166 (150 м²) и 
Улици Вељка Петровића 85 (115 м²). 

У Улици Ратка Митровића код броја 62 изграђено је 
степениште на стази коју су трасирали становници овог 
дела Филмског града. Грађани су поднели иницијативу 
Градској општини Чукарица за уређење овог пролаза, 
који су користили као најкраћи пут, а који је често био 
неприступачан у случају падавина. Девастирано степе-
ниште санирано је у улици Поручника Спасића и Маше-
ре на Јулином брду. Извршено је уређење пролаза који 
спаја Санџачку и Шавничку улицу, који је био у веома 
лошем стању. У Змајевачкој улици уређена је пешачка 
стаза, која је и оивичена.

Грађани Железника нису крили задовољство што је у Улици Стјепана Супанца код броја 30 извршена по-
правка оронулог паркинг простора. Поред тога, нови паркинзи су изграђени у Титовој улици (100 м²), у Улици 
Драгојла Дудића (80 м²) и у Улици седам стражара код броја 5 (110 м²). У Улици Владе Аксентијевића 20–22 са-
ниран је паркинг површине 115 м², који је био у веома лошем стању. Проширењем паркиралишта у Цетињској 
улици код броја 1 за 135 м², уређен је простор за паркирање станара околних зграда. У овом чукаричком 

насељу асфалтирана је и стаза у Радних акција код броја 67, површине 210 
м², а у истој улици реконструисано је и девастирано степениште. 

Трудећи се да побољша услове за бављење спортом, изведени су ра-
дови на уређењу дворишног простора Фудбалског клуба Сремчица. Ра-
дови су обухватили санацију прилазних стаза, платоа и паркинга испред 
ФК Сремчица на површини од 530 м². Нова паркинг места изграђена су 
на донедавно неуређеном простору у Улици Томаса Едисона 8 (350 м² ). 
Завршена је и санација степеништа у Дворжаковој улици 58–60.

На Умци у Зеленгорској улици саниран је прилазак вртићу „Цврчак”, 
као и централна стаза. 

Краљице Катарине

Архимандрита 
Герасима ЗелићаВељка Петровића

Стјепана Супанца

Фк Сремчица

Санџачка

Ваљевска

Зеленгорска

Дворжакова
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ОБНОВЉЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ И 
КУТАК ЗА МИРАН ОДМОР У ЉЕШКОЈ 
Општина Чукарица богатија је за још једну новоуређену јавну зелену повр-
шину. ЈКП „Зеленило-Београд” је у протеклом периоду извршило реконструк-
цију и уређење дечијег игралишта и кутка за миран одмор на површини од 
2.836,00 м² у Љешкој улици број 104–106. Становници Бановог Брда сада на 
располагању имају нове садржаје за децу и простор за одмор и дружење 
старијих. У протеклом периоду извршени су радови на комплетној замени 
бетонског застора, а обновом старих и изградњом нових приступних стаза 
са ивичњацима поcтигнута је боља комуникација са околним простором. На 
месту на коме се до сада налазило старо кошаркашко игралиште, простор 
за разоноду су добили најмлађи суграђани, пренаменом спортског терена у 
игралиште за децу. Ново дечије игралиште је укупне површине 191,63 м², са 
застором од гуме у црвеној и зеленој боји и садржи нови дечији мобилијар 
који чине 1 клацкалица, 1 пењалица „Игло”, 1 љуљашка са два седишта, 1 вр-
тешка и 1 њихалица чија је израда и уградња подразумевала испуњавање 
свих стандарда у погледу безбедности корисника. У сенци високих четинара 
и лишћара смештен је нови плато за миран одмор и дружење на коме су 
постављена два бетонска стола за шах са клупама. Овај садржајни простор 
је употпуњен поставком 6 нових клупа са наслоном и 6 ђубријера и улепшан 
обновом травњака.

ПАРКОВИ

НОВИ УРБАНИ ЏЕП НА БЕЛИМ ВОДАМА
Општина Чукарица уредила је урбани џеп на слободној површини између улица Бело врело, Владимира Чопића 
и Палисадске улице у насељу Беле воде.  Нови парк опремљен је комплетним мобилијаром и тартан подлогома 
за безбедну игру и боравак малишана, као и простором за одмор и дружење мало старијих становника овог 
дела Чукарице. Вртешке, љуљашке, њихалице, клацкалице и мултифункционалне играонице савременог су ди-
зајна и одговарајућег квалитета и сигурности. Старији житељи Белих вода имају прилику да уз своје најмлађе 
поразговарају и одморе се на клупама са сеницима, а такође је постављен и бетонски сто за шах са клупама.

НОВИ
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НОВИ ПАРК НА ЦЕРАКУ
Као резултат одличне сарадње између грађана и општине, а уз помоћ Гра-
да Београда и ЈКП „Зеленило Београд“, изграђено је ново игралише на Це-
раку, између улица Антона Ашкерца и Петефијеве. Нови парк се простире 
на преко 2000 метара квадратних и комплетно је опремљен мобилијаром 
за игру најмлађих и клупама и реквизитима за одмор и дружење. Парк је 
комплетно поплочан сивим и црвеним бетонским плочама, а постављене 
су гумене тартан подлоге испод мобилијара за безбедну игру најмлађих. 
Изграђено је ново степениште и уграђен шаховски сто са клупама, а по-
стављене су и ђубријере. Малишани улица Антона Ашкерца, Петефије-
ве и овог дела насеља Церак сада се играју у новом парку опремљеном 
љуљашкама са по два седишта, њихалицама, пењалицама и вртешкама. 
Градски менаџер Горан Весић и председник Градске општине Чукарица 
Срђан Коларић обишли су новоизграђени парк у насељу Церак.

УРЕЂЕН ПАРК У НАСЕЉУ ГОРИЦА
Најмлађи становници насеља Горица у Сремчици, али и они мало ста-
рији, од пролећа уживају у новом парку који је уредила и мобилија-
ром опремила Градска општина Чукарица. Овај паркић је осмишљен 
и уређен као права оаза за најмлађе, са мултифункционалном играо-
ницом у облику гусарског брода, који је од самих становника добио 
име „Горица“. У оквиру парка налазе се и три љуљашке, три клацка-
лице, као и пет сеника, за оне мало старије, да у хладу могу да одмо-
ре и уживају са малишанима. Такође, паркић је, у циљу безбедности 
најмлађих ограђен и оплемењен зеленилом, а уређен је и прилаз од-
носно степениште, од Улице Саре Бернар до аутобуске станице. 
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ПОДЕЛА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА 
У ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА

Прогласивши 2018-ту „Годином спорта”, Градска општина 
Чукарица је организовала две акције поделе спортских 
реквизита у сали Општине, у циљу побољшања услова за 
бављење спортом и физичком културом. Спортске рек-
визите добило 17 основних и 4 средње школе, као и 58  
спортских клубова са Чукарице.

Градска општина Чукарица већ дуги низ година успешно спроводи 
општинска школска такмичења на територији своје општине. У систем 
такмичења су укључене 4 средње и 17 основних школа. Сваке школске 
године око 5000 ученика и ученица основних и средњих школа прође 
кроз систем такмичења. Увек се трудимо да убацимо нека нова такми-
чења и обогатимо спортски садржај на нашој општи ни, а самим тим и 
повећамо број учесника на такмичењима.

Спортови као што су кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал и ат-
летика су најмасовнија такмичења. Сва такмичења су подељена у више 
категорија, а на овај начин општина Чукарица жели да промовише 
здрав живот и праве вредности код наших најмлађих суграђана.

„Годину спорта” Градска општина Чукарица је отпочела великом акцијом поделе 
спортских реквизита у сали Општине. Одржана су и два јавна конкурса за 
суфинансирање програма пројеката и манифестација у области клубског, школског 
и рекреативног спорта преко којих је финансирано укупно 56 пројеката. Такође је 
финансирано 14 пројеката у области развоја и популаризације женског спорта.

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
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БЕСПЛАТНИ СПОРТСКИ ПРОГРАМИ

Школа фудбала „Сантос” под покровитељством Градске општине Чукарица 
покренула је у мају ове године пројекат под називом „Фудбал за наше мале Чу-
каричане”. Школа фудбала била је намењена дечацима и девојчицама узраста 
од 5 до 12 година. Тренинзи су се одржавали у Хали  спортова у Жаркову. 

Такође је организован и тромесечни бесплатни фитнес програм на Ко-
шутњаку за све суграђане Чукарице, који је организовао Фитнес студио „Окто-
бар 2” и „Boot Camp Serbia”, уз подршку Градске општине Чукарица. 

Организована је и  бесплатна школа атлетике за основце у сали Основне 
школе „Јосиф Панчић”. 

Грађанима Чукарице су били обезбеђени рекреативни термини у новом 
Националном бадминтон центру на Ади Циганлији у оквиру програма „Чука-
рица игра бадминтон“, а  у организацији Градске општине Чукарица, Бадмин-
тон клуба Београд и Бадминтон савеза Србије. 

Такође, на летњој сцени у парку на Бановом брду Чукаричани су имали бес-
платне часове јоге који су организовани у сарадњи са Yoga Studio NataSha. 

Током летњег распуста ватерполо клуб „Кошутњак“ уз подршку Градске 
општине Чукарица реализовао је пројекат „Бесплатна школа ватерпола за 
ученике током летњег распуста”, где су ђаци на затвореном базену Завода за 
спорт и медицину спорта Републике Србије имали прилике да се опробају у 
ватерполу и науче основне ствари о том спорту.

БЕСПЛАТНО СПОРТСКО ЛЕТО ЗА ЧУКАРИЧКЕ ЂАКЕ

Већ другу годину заредом Градска општина Чукарица, у сарадњи са 26 спорт-
ских клубова, обезбедила је бесплатне спортске активности за ученике са те-
риторије општине. Током летњег распуста, деца су могла да се баве кошарком, 
одбојком, фудбалом, атлетиком, пливањем, риболовом, шахом, голфом, бад-
минтоном, али и борилачким вештинама (теквондо, савате, џудо, бокс, рио 
греплинг, бразилски џиу-џицу) и спортовима на води (кајак, кану, веслање и 
драгон боут). 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Организоване су бројне 
спортске манифестације, међу 
којима су: Зимски фудбалски 
турнир, Међународни Оме-
га куп-теквондо, Меморијал 
„Михајло Мика Шврака”, трка 
„На слово,на слово”, Дан 
спортског изазова, Аеробик 
хепенинг и многе друге. 

ТРАДИЦИОНАЛНО БЕСПЛАТНО ПЛИВАЊЕ ЗА ШКОЛАРЦЕ СА ЧУКАРИЦЕ

Градска општина Чукарица, у сарадњи са Заводом за спорт и медицину спорта РС, омогућила је  ђацима основних 
школа са општине већ шесту годину заредом да током зиме бесплатно користе услуге наткривеног олимпијског 
базена у Кошутњаку за реализацију рекреативног пливања. Улазница је ђачка књижица, а неопходно је да деца буду 
у пратњи пунолетног лица.
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ТРЕЋИ „ЧУКАРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТ” 

Већ традиционални фестивал науке, трећи „Чукарички експеримент”, под нази-
вом „Дођите да експериментишемо заједно”, одржан је ове године на платоу „Код 
шољице”, под покровитељством Градске општине Чукарица.

Отворивши фестивал председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић 
изразио је велико задовољство што је „Чукарички експеримент” прерастао у тра-
диционалну манифестацију, чији је циљ популаризација науке и приближавање 
хемије и природних наука младима. 

Ученици ОШ „Уједињене нације”, Тринаесте београдске гимназије, Хемијско- 
прехрамбено технолошке школе и ОШ „Мирослав Антић”, са својим наставницима 
извели су занимљиве експерименте као што су: „Магичне чаше”, „Хемијска дуга”, 
„Ватра без шибица”, „Супер полимер”, „Ухвати пламен”, „Огледалце, огледалце”.

Почетак и финале петог, јубиларног такмичења у при-
преми ајвара под називом „Изађи ми на теглу“ одржа-
но је на Ади Циганлији, уз учешће екипа из целе Ср-
бије. Организатор манифестације је Башта машта, уз 
подршку општине Чукарица и Туристичко-спортске 
организације Чукарица. Победници су екипа „Пуцке” 
из Бруса, док је друго место освојила екипа „Арива” 
из Ниша. Трећепласирана је екипа „Пастирице” из По-
жаревца, а титулу Краљице ајвара понела је Милица 
Живанчевић.

Манифестацију, на којој су учествовале екипе из 
целе Србије, отворио је  Срђан Коларић, председник 
општине Чукарица, а присуствовали су и шефица ка-
бинета општине Чукарица Нада Марковић и директор 
Туристичко-спортске организације Раде Живојино-
вић.

И ове године, поред припреме ајвара, било је  лепог 
дружења и забаве, као и богат музички програм, док 
су науспешнији награђени вредним наградама, а по-
сетиоци су могли  да пробају ајвар и добију рецепте.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА НА ЧУКАРИЦИ

Општина Чукарица у сарадњи са Националном службом за запошљавање - од-
сек Чукарица организовала је Сајам запошљавања. На Сајму је учествовало 35 
фирми, које су понудиле више од 400 радних места различитих профила зани-
мања. Сајам је отворио председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Општина Чукарица се на овај начин, али и подршком предузетништву и 
едукацији младих и лица који желе да самостално покрену посао, труди да по-
могне свима који имају добру и креативну идеју. Стварањем повољних услова 
за заинтересоване привреднике и инвеститоре који желе да улажу на нашој 
општини, отварамо прилику за отварање нових радних места и привредни 
развој наше општине”, рекао је председник општине Чукарица. 

Отварању Сајма присуствовали су директор Филијале за Град Београд Добросав Марић, чланови Већа општине Чу-
карица Здравко Топаловић и Славиша Шотра и руководилац одсека Чукарица Националне службе за запошљавање 
Драгана Милашиновић.

ТАКМИЧЕЊЕ У ПРИПРЕМИ АЈВАРА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ
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У организацији Туристичко-спортске организације општине Чукарица,  на летњој сцени у парку на Бановом брду, одр-
жан је четврти музички фестивал „Летњи дан – Матија Бан”. Симфонијски оркестар РТС-а, под диригентском палицом 
маестра Бојана Суђића, окупио је Чукаричане и Београђане свих генерација који су уживали у филмској музици, а након 
тога и у пројекцији филма „Горчило, јеси ли ти то дошао да ме видиш”. Током „Филмске чаролије” на Бановом брду, чули 
смо музичке нумере из филмских хитова, као што су „Нарнија”, „Хари Потер”, „Господар прстенова” и „Пирати са Кариба”.
Манифестацију је отворио директор Туристичко-спортске организације општине Чукарица Радомир Живојиновић

ТРЕЋИ САБОР ЧОВЕКОЉУБЉА СРБИЈЕ

Трећи Сабор човекољубља Србије, одржан је у парку на Бновом брду, у организа-
цији  Црвеног крста Чукарице и Градске општине Чукарица. На Сабору, који је по 
први пут одржан на отвореном, учествовало је 27 установа социјалне заштите, ху-
манитарних организација и удружења грађана, који воде бригу о широком кругу 
корисника. Гости Сабора, и ове године, били су малишани са Косова и Метохије, и то 
из места Ново Брдо.

Награда „Чари човекољубља” додељена је појединцима, предузећима и устано-
вама који су помогли у пружању хуманитарне помоћи и подршке, а ове године до-
битници су Delhaize Serbia, Rotary club Београд Скадарлија, Небојша Шћепановић, 
Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава” Умка и за медијску 
промоцију човекољубља Радио телевизија Србије – емисија „Ово је Србија”.

ДЕВЕТА РОШТИЉИЈАДА

Девето такмичење у припреми роштиља, 
Чукаричка феријална роштиљијада, на 
Ади Циганлији, окупила је 120 такмичар-
ских екипа. Под већ познатим слоганом 
„Ћумуром са хумором”, организовали су 
општина Чукарица, Туристичко-спортска организација Чукарица и Феријални савез Чукарице. 

Награду за најуспешнију екипу у припреми роштиља понео је Феријални клуб „Феријалац” из Смедерева, док је по 
оцени стручног жирија за најбољу декорацију награђена екипа КУД „Димитрије Туцовић”. Жири су чинили предста-
вници Асоцијације кувара Србије, професионални кувари из ресторана, као и професори из Хемијско-прехрамбено 
технолошке школе. 

Поред  фолклорних ансамбала, на сцени су били и плесачи Соколског друштва Чукарица. Најмлађе учеснике ма-
нифестације  забављали су аниматори, док су се старији такмичили у  навлачењу конопца, бацању камена са рамена 
и многим другим традиционалним вештинама. 

У сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије организована је акција давања крви, а волонтери Црвеног 
крста Чукарица приказали су вештину пружања прве помоћи. 

ЧЕТВРТИ „ЛЕТЊИ ДАН – МАТИЈА БАН”
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„Едукацијом до запослења“ назив је обуке коју је Канцеларија за 
младе Градске  општине Чукарица организовала у сали општине 
Чукарица, у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој и европ-
ске интеграције Града. Пројекат је финансирало Министарство за 
спорт и омладину. У основе предузетништва, младе од 18–30 го-
дина, увели су предавачи Регионалне агенције за развој и европ-
ске интеграције Никола Вујиновић и Љиљана Марковић. Циљ ове 
обуке је да подржи младе људе и њихове идеје и планове на путу 
предузетништва. 

Канцеларија за младе општине Чукарица организовала је шеснаест 
циклуса стручне праксе намењених студентима завршних година 
високошколских установа и дипломцима са пребивалиштем или бо-
равиштем на територији општине Чукарица. Стручна пракса обавља 
се у одређеним одељењима Општинске управе (економија, право, 
архитектура, грађевинарство, политичке науке, култура и туризам). 
Циљ пројекта јесте да се кандидатима омогући да кроз тромесечну 
стручну праксу у изабраном одељењу стекну прво практично ис-
куство и знање које ће им бити од користи у даљој професионалној 
каријери.

Стручна пракса

Предузетништво за младе

Канцеларија за младе у сарадњи са удру-
жењима организовала је разне трибине, 
на тему превенције и борбе против ко-
цкања, као и здраве исхране. На радио-
ници „Култура говора” млади су научили 
како да се што боље представе и како да 
усаврше свој јавни наступ, док је ради-
оница „Књига је присутна” промовисала 
важност књиге у животу сваког младог 
човека. Организована је и радионица 
стрипа, са циљем да млади науче како се 
црта и уређује стрип. „Стари и уметнички 
занати” су радионице на којима су учесни-
ци учили калиграфију, декупаж, мозаик, 
осликавање на стаклу и ткање. У оквиру 
манифестације „Музеј у гостима”, Музеј 
града Београда гостовао је у Основној 
школи „Јосиф Панчић”, где су се млади 
упознали са археологијом, српским ко-
стимима из 19. века, као и са глагољицом. 
Одржани су и часови корективне гимнас-
тике, бесплатно логопедско саветовање, 
курс фотографије, радионица асертивне 
комуникације и др.
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Бесплатна припремна настава мале 
матуре за Чукаричке основце

Канцеларија за младе Градске општине Чукарице у 
сарадњи са „Струковним удружењем сектора безбед-
ности”, организовала је трибину посвећену заштити деце 
на интернету. Циљ пројекта је да се путем предавања и 
радионица промовише сигурна употреба интернета и 
друштвених мрежа међу децом и младима, али и пара-
лелно пружање помоћи родитељима и наставницима да 
лакше разумеју и укажу на потенцијалне опасне утицаје 
друштвених мрежа.
Канцеларија за младе је из тог разлога у сарадњи са 
Струковним удружењем сектора безбедности решила да 
организује низ едукација на ову тему у Основним шко-
лама „Јосиф Панчић” и „Уједнињене нације”. Едукатори су 
били председник „Струковног удружења сектора безбед-
ности” Дејан Милутиновић и едукатор Катарина Јонев.

Канцеларија за младе Градске општине Чукарица и ове 
године организовала је  бесплатну припремну наставу 
за полагање мале матуре за ученике осмог разреда чу-
каричких основних школа. Часови српског језика и ма-
тематике одвијали су се сваке суботе и недеље, почев од 
марта до јуна 2018. године. Бесплатан пројекат припре-
ме мале матуре водили су сертификовани професори са 
искуством у раду са децом. Наставу је до сада похађало 
500 основаца наше општине. На овај начин помажемо 
како младима да се добро припреме за пријемни испит, 
тако и родитељима   јер им олакшавамо један део поро-
дичног буџета.

Безбедност на интернету
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И У ОВОЈ ГОДИНИ ПОДЕЛА БЕБИ ПОКЛОН ПАКЕТА
Најмлађе становнике општина Чукарица, већ трећу годину заредом, дарује поклон 
пакетима у знак добродошлице и жеље да малих Чукаричана буде још више. 

Родитељима, бакама и декама, пакете са беби опремом уручила је чланица Већа 
Виолета Јевђић, која им је пожелела добродошлицу и истакла да настављањем тра-
диције започете 2016. године, општина се труди да брине о свом најмлађем нараш-
тају и помаже родитељима. 

„Општина у складу са својим могућностима гледа да на најбољи могући начин 
брине о својим најмлађим суграђанима, те поред ове акције се труди да побољша 
услове у вртићима и школама, као и да изгради што више паркова за децу”, поручи-
ла је Виолета Јевђић. 

Од почетка године додељено је 550 беби пакета, који садрже све што је потреб-
но у првим данима живота бебе.

ПРВИ ДАН У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА УЗ ПАКЕТИЋЕ 
ЗА ПРВАКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Прве школске дане, које су сви прваци дочекали са нескривеним узбуђењем, 
општина Чукарица додатно је улепшала традиционалним поклон пакетићима. Ша-
рене пакете са школским прибором, торбом за наставу физичког и кутијом и фла-
шицом за школску ужину општина Чукарица је припремила за малишане у свих 18 
чукаричких школа. Ове године општина Чукарица има 1800 првака.

После школских приредби и добродошлице, која је најмлађим основцима при-
ређена првог школског дана, ђаци прваци сели су у школске клупе, а током првог 
часа, поздравили су их и почетак школовања честитали, представници општине 
Чукарица.

Председник општине Срђан Коларић посетио је ђаке-прваке школе „Љуба Не-
надовић” у Жаркову, која ове године има пет одељења првог разреда. Пожелевши 
деци пуно успеха и радости, председник је ђацима првацима уручио поклоне, које 
је за њих припремила општина Чукарица.

„Драго ми је што вас видим овако срећне и насмејане и право је задовољство 
што имам прилику да вас од срца поздравим, пожелим да имате пуно петица, али 
пре свега вам желим да стекнете другаре и да уживате у радости школског доба које 
ћете памтити цео живот”, рекао је Срђан Коларић.

КОМПЛЕТИ КЊИГА ЗА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Школске библиотеке су обогаћене комплетима књига, које је школама поклонила 
општина Чукарица. Председник општине Чукарица Срђан Коларић, председник 
Скупштине Милан Стојић и члан Већа Дејан Јањић уручили су књиге директорима и 
представницима чукаричких основних школа. Реч је о књигама за децу узраста од 
првог до осмог разреда које ће обогатити фонд школских библиотека.

„Уз наше најмлађе, желимо да обрадујемо и наше школарце и то поклонима 
који остају и чувају се генерацијама. Шта је лепше него поклонити књигу, уз коју 
се расте. Зато смо ми одлучили да поклон пакетима од 50 занимљивих наслова да-
рујемо библиотеке чукаричких школа и то за све узрасте основаца. Верујемо да ће 
ово бити лепа допуна за фонд ваших библиотека и да ће их деца са задовољством 
читати”, рекао је председник општине Чукарица Срђан Коларић.

НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНПАКЕТИЋИ ЗА 
ЧУКАРИЧКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ
И ове године, Градска општина Чукарица ће уочи новогодишњих и божићних праз-
ника обрадовати своје најмлађе становнике слатким пакетићима. Поклон-пакетиће 
добиће шест хиљада предшколаца са Чукарице, за које ће бити организована и ве-
лика новогодишња журка у Спортском центру у Жаркову. 
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Београдски Диксиленд Оркестар, једина истинска институција 
традиционалног џеза у целом региону, одржао је у јуну концерт 
под називом „101. година џеза”. Овим концертом „Београдски 
Диксиленд Оркестар” наставио је да обележава значајан јуби-
леј – 100 година од снимања прве грамофонске плоче са зву-
ком џеза. Концерт је одржан у Културном центру „Чукарица” и 
протекао је као једно имагинарно крстарење паробродом, на 
коме су се, као у стара добра времена, уз лепу, ведру и опти-
мистичку атмосферу, изводиле пробране, најкомерцијалније и 
најпопуларније композиције са почетка 20. века. 

ДОБИТНИЦИ НИН-ОВЕ НАГРАДЕ 
ГОСТИ КЦ „ЧУКАРИЦА“

Културни центар „Чукарица” је у 
протеклом периоду, у оквиру тра-
диционалне трибине „Сусрет с 
писцем” угостио неколико наших 
реномираних писаца са импресив-
ном књижевном биографијом. Ову 
установу културе посетили су: Горан 
Гоцић који је представио своју књи-
гу „Последња станица Британија”,  
Михајло Пантић који је говорио о 
раду на роману „Када ме угледа оно 
што тражим”, Владимир Кецмано-
вић који је присутнима представио 
нову књигу „Као у соби са огледалима”, Ивана Димић књигу 
„Арзамас”, Александар Гаталица „Последњи Аргонаут” и Јеле-
на Ленголд  „Одустајање”. 

„101. ГОДИНА ЏЕЗА“ – КОНЦЕРТ 
БЕОГРАДСКОГ ДИКСИЛЕНД ОРКЕСТРА 

„МОЈЕ НАСЛЕЂЕ” – ЧИТАЛАЧКА 
ЗНАЧКА, КУЛТУРА ГОВОРА, 
НЕГОВАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ 
И БЕСЕДНИШТВО

У сарадњи са основним и 
средњим школама са Чука-
рице, а уз подршку Градске 
општине Чукарица, Културни 
центар „Чукарица“ је покре-
нуо пројекат „Моје насеђе”, 
који у себи обједињује програме: Читалачку значку, Културу 
говора, Неговање ћирилице и Беседништво.

Пројекат има за циљ чување и преношење нематеријал-
ног културног наслеђа на млађе генерације, подстицањем 
свих актера на територији локалне самоуправе да се укључе 
у програме који негују културу читања и лепог изражавања, 
писану реч и општу писменост.

БЕСПЛАТНЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Своју креативност, ученици основних и средњих школа 
са Чукарице су током 2018. године  могли да испоље на 
бесплатним креативним радионицама које је Културни 
центар „Чукарица” организовао за њих, уз подршку Се-
кретаријата за спорт и омладину и Секретаријата за кул-
туру Града Београда. Радионице: Скулптуре од пaпирa – 
ПИЊАТЕ, Израда уникатног накита, Радионица стрипа и 
Радионица штампаног и телевизијског новинарства, при-
вукле су велики број ученика који су желели да се опро-
бају у некој од ових области.

ОПЕРА ЗА ДЕЦУ „ШУМСКА КРАЉИЦА” 

Пред пуном салом малишана 
из Предшколске установе Чу-
карица, по први пут у Београ-
ду, на великој сцени Културног 
центра „Чукарица” изведена  је 
дечија опера „Шумска краљи-
ца”. 

Хор и солисти Музичке 
школе „Исидор Бајић” из Новог 
Сада су ово дело изнели као 
прави професионалци, прено-
сећи деци основну поруку ове 
опере – да се кроз пружање 
помоћи ближњима, добро увек 
враћа добрим.

МУЗИЧКА ЈЕСЕН НА ЧУКАРИЦИ

Концертом „Вече староградске музике” почели 
су овогодишњи XXII Музички сусрети „Јесен на 
Чукарици”. Публика је имала прилике да ужива у 
жанровски разноврсном репертоару и наступима: 
Ансамбла „Наракорд”, Дувачког квинтета РТС-а, 
Триа „Артиум”, хора „Џет клок” и, већ по традицији, 
младим талентима МШ „Ватрослав Лисински”.
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ЗНАМЕНИТЕ 
ЛИЧНОСТИ ЧУКАРИЦЕ

У оквиру „Дана европске баш-
тине” ове године организована 
је документаристичка изложба посвећена 200 година од 
рођења Матије Бана. Свесрдну помоћ у организацији из-
ложбе пружило нам је одељење библиотеке Српске акаде-
мије наука и уметности које нам је уступило дела овог ве-
ликана. Концепт изложбе саставио је сарадник на пројекту 
г. Миливоје Мишо Рупић.

Прича о првим сликаркама, које су везане за Чукарицу, 
изложба о Матији Бану, по коме је један део општине добио 
име, свакако је отворило тему о афирмацији свих оних зна-
менитих личности који су живели и стварали на Чукарици 
и по којима је она позната. 

У оквиру циклуса програма посвећеног великанима у 
простору Галерије ’73 организован је књижевно музички 
догађај посвећен 150 година од рођења Алексе Шантића.

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ

Програмски тим Галерије ’73 уз свесрдну помоћ Умет-
ничког савета, у овој години, унапредио је богате 
садржаје у којима су заступљени представници свих 
генерација. Под слоганом „Култура је доступна свима”, 
галерија се својим богатим програмским садржајем  
приближила локалној заједници, отворила врата  за 
све видове сарадње, почев од унапређења сарадње са 
чукаричким основним школама, промоцијом спорта 
и туризма,  приближила је уметност деци кроз бројне 
креативне радионице које се организују.

Посебан акценат је на удружењима која су баве 
унапређењем и афирмацијом локалне културе, скуп-
љањем и изучавањем културне баштине. 

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА У ГАЛЕРИЈИ ’73

Галерија ’73 је ове године велику пажњу посветила унапређењу 
сарадње са културним центрима Грчке, Словачке, Босне и 
Херцеговине, са Руским домом. Организовани су пригодни 
музичко књижевно ликовни програми који су имали за циљ 
приближавање других култура као и унапређење сарадње 
кроз уметност.

Ове године Галерија  je први пут од свог оснивања на позив Музеја Херцего-
вине у Требињу, организовала представљање Колекције својих уметничких 
дела. Догађај је уврштен у програм манифестације „Требињско културно љето“, 
најважнијег културног догађаја овог града. Ово је прва међурегионална из-
ложба Галерије `73 овог типа, којом је Галерија успоставила одличну сарадњу 
са највишим институцијама културе града Требиња.  Изложба је имала за циљ 
да се представе српски сликари који су излагали у Галерији `73. Овај тренд ће 
бити настављен и у будућности, и већ у децембру на позив познате галерије у 
Братислави, Pistoriho palace, биће представњено српско савремено сликарство 
кроз колекцију Галерије 73.

ПРВО ИЗЛАГАЊЕ КОЛЕКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ У РЕГИОНУ

ГАЛЕРИЈА 73 – КУЛТУРА 
КАО ИМПЕРАТИВ
Ове године Културна установа Галерија `73 обележа-
ва 45. година свог постојања, а то је био повод да се 
организују богати културни садржаји којима се сре-
диште културних дешавања померају  ка Чукарици.
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ГАЛЕРИЈА САЊА – МЕСТО ОКУПЉАЊА 
МЛАДИХ УМЕТНИКА 

Галерија Сања у Сречмчици постала је место окупљања 
различитих културних  и социолошких структура, од мла-
дих и неафирмисаних уметника, до њихових старијих и ис-
куснијих колега и професора, који кроз ликовне колоније, 
самосталне и колективне изложбе, привлачењем публике 
и медија, значајно доприносе афирмацији саме галерије и 
локалитета Сремчице уопште. 

Одржавањем низа изложби, концерата, трибина, књи-
жевних вечери и осталих културних манифестација, ова га-
лерија постала је место окупљања како младих, тако и ста-
ријих грађана овог дела Чукарице. Посебна пажња посвеће-
на је малишанима чукаричких школа, посебно школа из Же-
лезника, Сремчице, Умке, Моштанице, који кроз учешће на 
бројним радионицама афирмишу креативно стваралаштво. 

Са ОШ „Стефан Дечански”, из Железника, ова галерија 
неговала је једну лепу и квалитетну сарадњу у протеклој 
години с намером да се унапреди креативно стваралаштво 
школараца и да им се отворе могућности за откривање но-
вих талената.

Галерија Сања је синоним за  „Први Дечији музеј” који 
носи назив „Сањин свет”. Посетиоци имају прилику да се 
упознају са заоставштином девојчице Сање Панчевић којој 
је ова галерија била дом. Посете су изазвале велико интере-
совање деце и безброј питања о девојчици Сањи, по којој 
је Галерија добила име, о њеном животу, који је због опаке 
болести изненада прекинут.

Подсетили бисмо да су целокупно здање ове галерије 
поклонили Сањини родитељи Јелена и Јован Панчевић-То-
хољ Градској општини Чукарица и које је, по њиховој жељи 
2017. године, преуређено и постало део Галерије `73.

Овогодишњи пројекат Извиђачка чаролија изазвао је 
пажњу јавности. У пројекат су била укључена бројна удру-
жења са Чукарице, Предшколска установаЧукарица и чука-
ричке школе. Кроз дружење деце, организоване су бројне 
радионице оријентације у природи, извиђачке игре, раз-
вијање умећа склапања шатора, креативне ликовне радио-
нице за децу. Циљ пројекта је вратити малишане природи и 
развити им љубав о очувању средине у којој живе.Пројекат 
је подржао Секретаријат за културу Гарада Београда и Град-
ска општина Чукарица.Пројекти у обе галерије су подржани 
и од стране Министарства културе и информисања Репу-
блике Србије.

Програми у Галерији ’73 и Галерији Сања су бесплатни. 
Без обзира да ли се ради о концерту, изложби, креативној 
радионици или некој књижевној трибини, посетиоци могу 
да очекују квалитетан програм и лепо проведено време у 
простору обе галерије.
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Делегација са Крита предвођена председником критског Парламента Јоргосом Пицулисом посетила је Градску 
општину Чукарица. Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и председник Скупштине ГО Чукарица 
Милан Стојић угостили су и заменика гувернера Крита Никоса Ксилуракиса и 
градоначелника општине Миноа Педијада града Ираклиона Захаријаса Калоге-
ракиса. Тема разговора са критском делегацијом била је братимљење Градске 
општине Чукарица са критском престоницом, градом Ираклионом, на чијем је 
челу градоначелник Василис Лабринос. Иницијативу и подршку у остваривању 
сарадње кроз братимљење Градске општине Чукарица и Ираклиона, у складу са 
принципима традиционално добрих дипломатских веза између Републике Ср-
бије и Грчке, пружио је амбасадор Републике Србије у Грчкој Душан Спасојевић.

ОТВОРЕНО ПОЗОРИШТЕ НА ЧУКАРИЦИ

Потписивањем уговора о организовању сценског ства-
ралаштва и интерпретације између Културног центра 
„Чукарица” и продуцентске куће „Klan production” отво-
рена је нова позоришна сцена на Чукарици. Град Бео-
град и Градска општина Чукарица су током 2017. године 
уложили значајна средства у реконструкцију сале некадашњег биоскопа „Шумадија”, како би грађанима Чукарице и 
Београда омогућили нову позоришну, мултифункционалну салу. Уговор о организовању сценског стваралаштва и ин-
терпретације у новом позоришту потисали су председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, директор Кул-
турног центра „Чукарица” Миодраг Ракочевић и директор продуцентске куће „Klan production” Андрија Милошевић. 

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и начелник општине Петро-
вац, Република Српска, Милан Грбић потписали су Протокол о сарадњи две општине. 
Чином потписивања Протокола, званично је успостављена сарадња две општине, а 
у циљу непосредног дугорочног повезивања, проширења и унапређења сарадње у 
области привреде и економског развоја, пољопривреде, туризма, културе, просвете, 
спорта, здравствене заштите, социјално-хуманитарне заштите, заштите животне среди-
не, локалне самоуправе и у другим областима од заједничког интереса. Потписивању 

Протокола у Свечаној сали општине Чукарица присуствовало је руководство Градске општине Чукарица, делегација 
општине Петровац, директор представништва Републике Српске у Србији  Млађен Цицовић и делегација Удружења 
Петровчана предвођена председником  Бором Бањцем.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

ДЕЛЕГАЦИЈА СА КРИТА У ПОСЕТИ ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА

Делегација Градске општине Чукарица на челу са председником Срђаном 
Коларићем посетила је Солун поводом учешћа Туристичко-спортске орга-
низације Чукарица на првом Грчко-српском туристичком форуму, који је 
одржан у Конгресном центру „Ioannis Vellidis”, у оквиру Сајма „Philoxenia”. На 
форуму су представљени туристички потенцијали Чукарице, као и будућа 
комерцијално-привредна зона „Макишко поље”, која ће ускоро постати 
простор за урбани, инфраструктурни и привредни развој Чукарице и Бе-
ограда. Градска општина Чукарица и Грчко-српска привредна комора за 
индустрију, туризам, мала и средња предузећа у жељи за успостављањем 
пријатељских и партнерских односа и обостране корисне сарадње, увере-
не у значај привреде као основног фактора економског развоја потписале 
су протокол о сарадњи у области привреде. Протокол о сарадњи су потпи-
сали председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и председник 
Грчко-српске привредне коморе Костас Георгакос.

ОПШТИНА ЧУКАРИЦА НА ПРВОМ ГРЧКО-СРПСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ФОРУМУ У СОЛУНУ
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ЗАХВАЛНИЦА МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 
„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”

Поводом успеха који су остварили у раду, као и досада-
шње изузетне сарадње, председник  Градске  општине 
Чукарица Срђан Коларић примио је директора Музич-
ке школе „Ватрослав Лисински”, професоре и учени-
ке који су наступали на такмичењима. Том приликом, 
председник је директору школе „Лисински” Зорану 
Готовчевићу уручио захвалницу за остварене успехе у 
раду и изузетан допринос у културном животу Градске 
општине Чукарица. 

„Драго ми је да сам у прилици да вам честитам на ус-
песима које сте постигли и да изразим понос општине и 
захвалност, јер као школа са највише освојених награ-
да на републичким такмичењима у Граду представљате 
Чукарицу на најлеппши могући начин”, рекао је пред-
седник Градске општине Чукарица Срђан Коларић. 
Захваливши се председнику, у име колектива и уче-
ника, директор школе Зоран Готовчевић је рекао да 
је ове године школа имала шест лауреата и чак 14 пр-
вих награда на републичким такмичењима, док су на 
Фестивалу музичких школа ученици ове школе освоји-
ли четири прва места, а на Међународном такмичењу 
солфеђа и теорије припала им је прва награда са мак-
сималним бројем поена.

ОБЕЛЕЖЕНО 90 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
ЦРВЕНОГ КРСТА ЧУКАРИЦА

Црвени крст Чукарице обележио је свечаном акаде-
мијом у Културном центру Чукарица девет деценија 
рада и постојања. Свечана академија је била прили-
ка за подсећање на оснивање ове организације у 
Фабрици шећера на Чукарици, иницијативом хума-
нисте Раке Мајсторовића и угледних Чукаричана, а и 
подсећање на дугих девет деценија хуманитарног и 
посвећеног рада организације на Чукарици. Плаке-
ту за лично ангажовање у подршци и помоћи, Црве-
ни крст Чукарица доделио је председнику општине 
Чукарица Срђану Коларићу. Повељу Црвеног крста 
добили су Ротари клуб „Чукарица”, Савез извиђача 
општине Чукарица, активиста Лепа Мирковић, до-
натор Небојша Шћепановић и постхумно активиста 
Милутин Радовановић, а захвалнице су додељене 
Културном центру Чукарица, ученицима ОШ „Ђорђе 
Крстић” као и члановима Студија Бис за помоћ у ор-
ганизацији Свечане академије.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ – 70 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
ЖЕЛЕЗНИК

Свечаном академијом у  Великој сали Културног цен-
тра Чукарица, Техничка школа Железник обележила 
је седам деценија рада и постојања. Присутне је, на 
почетку обележавања јубилеја, поздравио директор 
Техничке школе Железник Зоран Михајловић.

О историјату школе, са седам деценија дугом 
традицијом, говорио је професор историје Андреја 
Вујичић, а посебно је било речи о Техничкој школи 
данас и плановима за њен развој и напредак. У кул-
турно-уметничком програму учествовали су учени-
ци Основне школе „Милош Црњански”, под руковод-
стом Данијеле Ивановић, као и ученици Музичке 
школе Лисински.

ОБЕЛЕЖЕНА 98-ГОДИШЊИЦА 
ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

Обележен је дан Шумарског факултета, који ове године 
слави 98 година постојања. Обележавању 98-годишњице 
ове установе присуствовао је председник Градске општи-
не Чукарица Срђан Коларић. На самом почетку ученици 
Музичке школе „Ватрослав Лисински” извели су државну 
химну и химну студената. После наступа хора, присутни-
ма се обратио декан Шумарског факултета проф. др Ратко 
Рисић, који је поздравио представнике других факултета, 
локалних самоуправа, јавних предузећа и осталих инсти-
туција и компанија са којима сарађује ова институција. 
Присутне је поздравио и министар заштите животне сре-
дине Горан Триван
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„ПРЕДАХ”
Градска општина Чукарица покренула је нови програм помоћи у кући „Предах” за породице 
са децом са сметњама у развоју и једнородитељске породице. Помоћ се одвија у кућним ус-
ловима, у дому породице, у циљу растерећења родитеља како би квалитетније проводили 
време са дететом. Пројектом је обухваћено 50 деце и 45 породица, а односи се на: помоћ у 
обезбеђивању исхране, укључујући по потреби набавку намирница, припрему лаких оброка, 
освежавајућих напитака; помоћ у одржавању личне хигијене детета (помоћ при облачењу и 
свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију); контрола узи-
мања лекова, помоћ при кретању и одласку у тоалет, набавка и надгледање узимања леко-
ва, одвођење на лекарске прегледе, према потреби и обезбеђивање доступности основне 
здравствене неге; одласци са дететом, уколико је то изводљиво, у шетњу, парк, игралиште; 
помоћ родитељима у изграђивању основних вештина неге детета и помоћ у обављању кућ-
них послова и одржавање домаћинства. 

Градска општина Чукарица, у сарадњи са удружењем Потковица, једина је 
општина у Граду која већ четири године организује бесплатан пројекат Хипо-
терапије за малишане са Чукарице. Хипотерапија је помоћна терапијска ак-
тивност, која има велики учинак за децу са посебним потребама, јер благо-
дети додира коња доприносе социјализацији малишана. Током протекле три 
године, у програму Хипотерапије, која се одржава на Хиподрому учествовало 
је 245 малишана инклузивних предшколских група и деце којој је потребна 
додатна подршка. Приведен је крају и овогодишњи циклус, који је омогућио 
малишанима изузетан напредак у комуникацији и свакодневним активности-
ма. Са децом је радио мултидисциплинарни стручни тим који је посебно био 
усмерен на комуникацију, говор, понашање, пажњу и опажање, сензорну ин-
теграцију, грубу и фину моторику, а кроз појединачни и групни приступ деци. 
Досадашњи резултати показују да је највише бенефита за децу било у области 
социјализације, моторичког развоја, бриге о себи и другима, као и у сфери 
емоционалног развоја малишана. 

ЧЕТВРТИ ЦИКЛУС ХИПОТЕРАПИЈЕ

Због великог интересовања будућих мама и 
тата, током ове године су успешно организована 
још два циклуса „Школе родитељства“. Градска 
општина Чукарица је покренула бесплатну “Шко-
лу родитељства”, у оквиру које су многи стручња-
ци из области здравства говорили о променама 
код трудница које се дешавају за време трајања 
другог стања. Будући родитељи су чули много 
корисних савета о трудноћи, порођају и постпо-
рођајном периоду од акушера, хирурга, ендокри-
нолога, нутриционисте, психолога, стоматолога, 
педијатра, епидемиолога, патронажне сестре и 
других еминентних стручњака. 

ЗАВРШЕН ЧЕТВРТИ ЦИКЛУС „ШКОЛЕ РОДИТЕЉСТВА”
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ПОКЛОН ВАУЧЕРИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Општина Чукарица у сарадњи са Удржењем хранитеља Београд са подружницама организо-
вала је на Ади Циганлији манифестацију „Дани хранитељства на Чукарици”. 

„Градска општина Чукарица подржава промовисање хранитељства, јер је то једна од најху-
манијих 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 Об-
реновца, Сурчина, Крупња, Лознице, Шапца, Сремске Митровице и Крагујевца.

Свака три месеца традиционалне прославе рођендана на-
ших најстаријих суграђана организују се у Дневном клубу за 
стара лица у Жаркову. Радо виђени гости су и  представници 
општине, председник Срђан Коларић и чланица Већа Стана 
Лукић, који се придружују честиткама за добро здравље и 
срећан рођендан. 

„Ова прослава је лепа традиција која траје већ пет година, 
а надамо се да ћемо са Градом и Републиком у скорије време 

успети да отворимо на Чукарици бар још један Клуб”, рекао је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.
Корисници Дневног клуба за стара лица у Жаркову, чајанком и дружењем обележили су 28 година рада једног од најак-

тивнијих клубова у Граду. Уз присуство драгих гостију, стални корисници и чланови клуба уживали су уз чај, песму, музику, 
поетске рецитале. У културно уметничком програму учествовали су корисници клубова који су припремили скечеве, пе-
сме и рецитале. 

ФОРМИРАН МОБИЛНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Министарство финансија – Сектор за уговарање пројеката препознало је Градску општину Чукарица као пример добре 
праксе у инклузији и унапређењу животних услова Рома. Одлуком Већа формиран је Мобилни тим за инклузију Рома. Мо-
билни тимови су препознати као ефикасан модел подршке на локалном нивоу, који повезује кључне актере у заједници: 
координаторе за ромска питања, педагошке асистенте, здравствене медијаторе, представнике Центра за социјални рад и 
Националне службе за запошљавање. Градска општина Чукарица је једна од двадесет градова и општина која је препозна-
ла проблеме ромске популације и укључила се у пројекат “Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова 
ромске популације у неформалним насељима”.

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, Градска општина Чукарица 
обележила је у Галерији ‘73 манифестацијом под називом „Нема разлике“, уз учешће 
и представљање стваралаштва чукаричких удружења особа са инвалидитетом. У 
програму, који су за ову прилику посебно припремили, учествовали су чланови 
удржења Путоказ, са глумачко-сценским приказом, док је песник удружења Ада 
Чукарица, Саво Божовић говорио своје стихове. У Галерији 73 су били изложени 
уметнички радови и рукотворине чланова Друштва за церебралну парализу, а 
у музичком делу програма учествовали су ученици Музичке школе Лисински. 
Душица Јелеч и Владимир Томашић из Центра за унапређење друштва присутнима 
су представили корисну апликацију под називом „Приступачан Београд“, која 
помаже и олакшава свакодневни живот и кретање особа са инвалидитетом у 
велеграду какав је Београд. Учеснике је поздравила чланица Већа Стана Лукић, која 
је истакла да се општина Чукарица, бројним активностима труди да свакодневно 
брине о потребама особа са инвалидитетом, али и да на овај начин, и организујући 
сличне манифестације подржи кративност и рад особа са инвалидитетом.

ДРУЖЕЊА У ДНЕВНОМ КЛУБУ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА У ЖАРКОВУ

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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ДОЧЕК ГОЛУБОВА ПИСМОНОША У ЧАСТ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА

У Железнику је одржано међународно такмичење у голубарству, поводом обележавања 100-годишњице 
пробоја Солунског фронта. Манифестацију под називом „Дочек голубова писмоноша у част стогодишњи-
це пробоја Солунског фронта” организовало је Удружење одгајивача спортских голубова писмоноша „Бео-
градски АС Победник” и удружење за очување баштине „ДАХ”, а уз подршку општине Чукарица. 

Припремљено је 800 голубова за такмичење, а за сам лет „спаковано” је 374 голуба који су тог јутра у 7.30 
часова кренули из Скопља. Голубови писмоноше су се кретали моравском или ибарском  долином, а њихов 
пут симболизује борбу српске војске, која је 15. септембра пробила Солунски фронт и кренула да ослободи 
Србију. 

Овом великом такмичењу присуствовао је и заменик председника Градске општине Чукарица Бра-
нислав Ћелић. У разговору са председником Светске организације голубара Иштваном Бардошем изразио 
је задовољство што се овакво велико међународно такмичење одржава на територији општине Чукарица.

Поред домаћих голубара, учешће у овом такмичењу узели су и голубари из Грчке, Бугарске, Хрватске, 
Француске, Чешке, Италије, Мађарске, Белгије, Немачке, Црне Горе и Босне и Херцеговине.  У финалној трци 
организован je и пригодан музичко-сценски програм.

ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА ЧУКАРИЦЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом обележавања 100 година ослобођења Железника у Првом светском рату, у порти Цркве Стефан Де-
чански одржан је пригодан програм, који су припремили чланови Савеза удружења потомака ратника Србије 
1912–1920. – подружница Железник, уз подршку општине Чукарица. Након одржавања опела уз чинодејство-
вање свештенства цркве Стефан Дечански и помена страдалим житељима Железника у Балканским и у Првом 
светском рату, поред споменика који су породице, у порти цркве подигле 1920, венце су положили, у име 
општине Чукарица, председник општине Срђан Коларић, делегација Савеза удружења потомака – подруж-
нице Железник, Војске Србије, делегација Републичког Савеза удружења потомака ратника. Споменик је на 
иницијативу Удружења и уз подршку општине недавно обновљен, а на њему су уклесана имена 209 житеља 
Железника, бораца за ослобођење Србије у Балканским и Првом светском рату.

Основна школа „Љуба Ненадовић” и Удружење бораца Чукарице обележили су дан сећања на пале борце 
у Првом светском рату и прославу стогодишњице пробоја Солунског фронта и ослобођења града Београда. 
Испред Градске општине Чукарица венце су положили чланови Већа Жељко Рабљеновић и Горан Ускоковић 
и заменица председника Скупштине општине ГО Чукарица Мирјана Андрић. Венце су положили и представ-
ници Савеза потомака ратника 1912–1920. и представници СУБНОР-а.

У Рушњу је такође обележена стогодишњица пробоја Солунског фронта и положени су венци палим бор-
цима Рушња у ратовима 1912–1918. и 1941–1945. Испред Градске општине Чукарица венце су положили пред-
седник Скупштине општине Милан Стојић, члан Већа Горан Ускоковић и помоћник председника ГО Чукарица 
Мирко Стаматовић. Венце су положили и представници Савеза потомака ратника Рушња, Палилуле, Звезда-
ре, председник СУБНОР-а Милутин Шошкић и председник Удружења бораца Чукарице Живота Јоксимовић.
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ПАТРИЈАРХ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ 
У ХРАМУ СВЕТЕ ПЕТКЕ 
И ОСВЕШТАО ПРОСТОРИЈЕ ПАРОХИЈСКОГ ДОМА

Његова Светост Патријарх српски господин Иринеј началство-
вао је Светом архијерејском Литургијом у Храму Свете Петке на 
Чукаричкој падини и извршио чин освећења новог парохијско 
дома Храма.Након литургије, Његова Светост Патријарх српски, 
у присуству свештенства, бројних верника, представника општи-
не и доброчинитеља, одржао је беседу и уручио висока одлико-
вања, грамате и захвалнице, доброчинитељима који су помогли 
изградњу дома, за исказану љубав према Светој мајци Цркви.

На предлог Његове светости Патријарха Српског Господина 
Иринеја, Свети Синод Српске православне цркве доделио је ор-
ден Светог краља Милутина Марку Милатовићу, на челу грађе-
винског одбора Храма. Председнику општине Чукарица Срђану 
Коларићу, Његова Светост Патријарх Српски господин Иринеј 
доделио је грамату Светог архијерејског Синода, а ордене и зах-
валнице добили су и предузетници који су помогли изгрању Па-
рохијског дома, Мирослав Павићевић и Бранислав Ковачевић.

Старешина Храма, протојереј Никола Трајковић одликован 
је правом ношења напрсног Крста, и том приликом се захвалио 
Његовој светости, свештенству чукаричких Храмова, доброчини-
тељима и свима који су помогли изградњу, као и верницима који 
редовно доалазе на богослужења.

ДЕСЕТИ ЛИТУРГИЈСКИ ФЕСТИВАЛ

У Храму Вазнесења Господњег у Жаркову одржан је десети, јуби-
ларни, Литургијски фестивал.Ову традиционалну манифестацију 
организују актив вероучитеља Чукарице и свештенство Храма 
Вазнесења Господњег, а уз подршку општине Чукарица.

Литургију у Храму  Вазнесења служио је старешина Храма 
протојереј-ставрофор Бранко Митровић, а потом је у порти Хра-
ма одржан културно-уметнички програм, који су припремили 
ученици чукаричких школа са својим вероучитељима.

Све учеснике Литургијског фестивала поздравио је председ-
ник општине Чукарица Срђан Коларић који је истакао да му је 
драго да се манифестација одржава већ пуну деценију, на радост 
чукаричких малишана, њихових вероучитеља и свих Чукарича-
на.

„Фестивал је је прилика да се наши основци друже, и заједно 
са својим вероучитељима, у порти цркве, прикажу своје умеће 
и рукотворине настале током досадашње наставе веронауке. 
Подсећајући се на старе традиционалне вештине и истинске 
вредности, подстицање међусобне солидарности и дружења 
учите се да бринете за своје ближње“, рекао је председник Срђан 
Коларић.

У хуманитарној акцији, током фестивала, учесници су при-
купљали  помоћ за лечење дечака Јована Станковића.

Литургијски фестивал је настао са жељом да окупи малишане, 
да се подстакне дружење деце из свих чукаричких школа и пред-
стави њихово уметничко стваралаштво,као и све што су научили 
током наставе веронауке. Уз послужење, сендвиче, сокове, слат-
кише, малишани су учествовали и у спортским традиционалним 
вештинама и у креативним радионицама.
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Одборници Скупштине Градске општине Чукарица, 
током протекле 2018. године усвојили су низ значајних 
одлука, информација, програма, планова и извештаја 

битних за развој општине Чукарица. У раду се користио 
договор са председницима одборничких група које имају 
одборнике у Скупштини ГО Чукарица, уз прихватање сугестија 
и предлога за рад Скупштине. Током 2018. године одржано је 
7 седница Скупштине. Разматране су 103 тачке дневног реда. 
На седницама Скупштине одборници су 89 пута узели учешће 
у дискусији. Припремљеност седница и материјала који су  
разматрани, присуство представника јавних предузећа, као и информисање о свим актуелним питањима, 
утицало је на ефикасан и добар рад на седницама.

Током године Скупштина  је образовала радну групу за имплементацију и мониторинг Локалног еколошког 
плана општине Чукарица за 2017–2023. чији је задатак праћење и контрола спровођења Локалног еколошког 
плана општине Чукарица за 2017–2023, односно поређење извршених активности у односу на планиране. 
Радна група има задатак да припреми план активности у спровођењу мера заштите средине у складу са 
буџетском средствима за 2018. годину.

Усвојен је: План развоја привреде општине Чукарица и План развоја пољопривреде општине Чукарица, 
Предлог уређивања и доделе грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката као изградњу и 
одржавање комуналне инфраструктуре ГО Чукарица за 2019. годину, Програм асфалтирања и уређења улица 
и тротоара на територији ГО Чукарица за 2019. годину, Програм уређења јавног осветљења на територији 
ГО Чукарица за 2019. годину, Програм уређења дечијих игралишта и спортско рекреативних простора на 
територији ГО Чукарица за 2019. годину. Усвојене су информације о раду јавних предузећа, установа и служби, 
чији је рад од непосредног интереса за функционисање Градске општине Чукарица и то: Информација о 
стању примарне здравствене заштите у рубним насељима Чукарице и њеном унапређењу,  Информација о 
проблемима наркоманије и малолетничке деликвенције са посебним освртом у рубним насељима Чукарице и 
стање безбедности (по подацима добијеним од Центра за социјални рад – Oдељење Чукарица и МУП Чукарица), 
Извештај о раду центра за Социјални рад – одељење Чукарица за 2017. годину, Информација о активностима 
ЈП Поште Србије на унапређењу и развоју делатности на територији ГО Чукарица у 2017. години и мерама 
за 2018. годину, Стање незапослености и кретање запошљавања на тржишту рада (стање са 31.05.2018. год.) 
Службе запошљавања Чукарица – филијала Београд и др.

Одборници су донели Одлуку о успостављању сарадње ГО Чукарица, Република Србија са Градом 
Хераклион, Република Грчка, Одлуку о додели награде општине Чукарица „Матија Бан”, највишег признања 
општине, за остварене резултате. Добитник награде за 2018. годину је проф. др Зоран  Кривокапић. Наиме, 
грађани општине Чукарица предложили су  проф. др Зорана Кривокапића за добитника награде „Матија Бан’” 
за 2018. годину. Проф. др Зоран Кривокапић је наш водећи стручњак у области колоректалне хирургије и 
проктологије. У праксу је увео и широко популарисао преко 46 дијагностичких и оперативних поступака. 
Несебично преноси своје знање и хируршко умеће, не само на тим својих непосредних сарадника, већ и 
широм наше земље својим гостовањима и показним операцијама у преко 50 болница у Србији и бившим 
југословенским републикама, као и по позиву у Израелу (Тел Авив), Лондону, Риги (Летонија), Темишвару, 
Крајови, Каиру.

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

СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА 
У 2018. ГОДИНИ
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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

СЛАВИША ШОТРА
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 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Помоћник председника за 
област финансија и инвестиција 

ВЛАДЕТА ЈОВАНОВИЋ 
Тел. 3052-199 

vjovanovic@cukarica.rs

Помоћник председника за 
област спорта и омладине 

МИРКО СТАМАТОВИЋ 
Tел. 3052-168 

pjeremic@cukarica.rs

Помоћник председника  за 
област друштвених делатности 

ПЕТАР МАНДИЋ 
Тел. 3052-213 

pmandic@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




