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Година на измаку, иако тешка и специфична с обзиром на пан-
демију коронавируса, била је усмерена углавном на заштиту 
здравља наших суграђана, али није омела ни реализацију бројних 
крупних и веома важних пројеката на којима смо радили година-
ма уназад. Наиме, усвајањем Плана детаљне регулације за Ма-
кишко поље, стекли су се услови за формирање нове стамбене, 
привредне и комерцијалне зоне која се простире на 640 хектара. 

Макишко поље биће град у граду, ту ће бити изграђен стамбени комплекс за 30.000 становника, као 
и привредно-комерцијални садржаји који ће омогућити отварање више од 40.000 радних места. На 
подручју Макишког поља ће се налазити комплекси јавних служби, девет предшколских установа, три 
основне и две средње школе, дом здравља, шест установа социјалне заштите, спортско-рекреативни 
комплекси, зелене површине, паркови, скверови, тргови, ватрогасна станица и још много садржаја.

Изградња метро система у Београду један је од приоритета развоја градског и приградског јавног 
превоза. Ту се препознаје значај Макишког поља, јер су на њему недавно почели радови на насипању и 
припреми терена на простору где ће бити изграђен депо будућег метроа, чиме је уједно озваничен по-
четак радова на изградњи београдског метроа – великог инфраструктурног пројекта на који грађани 
српске престонице чекају деценијама. Са Макишког поља креће и прва линија метроа, те са поносом 
могу да кажем да наша Чукарица пише нове странице историје наше престонице. 

Још један значајан инфраструктурни пројекат, који ће посебно обрадовати становнике наших 
приградских насеља, на прагу је реализације. Наиме, Градска општина Чукарица ушла је у програм 
„Чиста Србија”, који подразумева изградњу комуналне инфраструктуре. У оквиру овог пројекта се већ 
интезивно ради на пројектовању постројења за прераду отпадних вода Остружница, као и на пројек-
товању примарне и секундарне фекалне канализације за ово насеље.  На овај начин ће насеља Умка, 
Пећани, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и део Сремчице добити дуго чекану канализацију, а 
уједно ћемо нашу земљу учинити значајно чистијом за будуће генерације.

Инфрструктурни пројекти су важни, али је исто тако важно да бринемо и о свакодневним потребама 
сваког нашег грађанина, од оних најмлађих, до наших сениора. Трудећи се да обезбедимо боље услове 
за живот, наставили смо са улагањима у путну и комуналну инфраструктуру, у школске и предшколске 
објекте, изградњу дечјих игралишта, а исто тако смо настојали да обезбедимо велики број квалитетних 
програма у области културе, спорта и социјалне заштите. 

На првом месту бих желео да захвалим вама, драги Чукаричани, зато што верујете у бољу и успеш-
нију Чукарицу и зато што сте нам поклонили своје поверење да вас водимо у бољу будућност. Обећа-
вам да ћемо наставити да се боримо заједно, да ће нам из године у годину резултати бити све бољи и 
да ћете бити поносни на нашу Чукарицу.

Срдачно,

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

„Ја не гледам Србију како ће изгледати у фебруару 
или марту следеће године, ја гледам Србију како 
ће да изгледа у марту 2025. године, 2030. и 2050. 
године, не зато што ћу ја да будем на власти, већ 
зато што ме Србија много више интересује од 
било чијег опстанка на власти.”
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Улица радних акција у насељу Железник комплетно је 
реконструисана у дужини од 700 метара. Радове на ње-
ном уређењу обишли су председник Градске општине 

Чукарица Срђан Коларић и члан Већа Чедомир Совтић. 
„Улица радних акција једна је од најфреквентнијих у насељу Железник, а овом улицом свакодневно саобраћа шест 

линија градског превоза, те је њена реконструкција била неопходна”, рекао је приликом обиласка председник општине. 
Реконструкција ове саобраћајнице обухватила је замену ивичњака уз коловоз и око острва, измештање сливника из ко-

ловоза у зелену површину, као и поправку и уградњу нових шахтова са армирано-бетонским прстеном како би се спречило 
утапање асфалта. Асфалт је постављен у два слоја, носећи и хабајући, како би саобраћајница могла да изнесе оптерећење 
саобраћаја првог приоритета. 

Завршени су радови и на реконструкцији Улице Лоле Рибара у Железнику, и то у делу 
од раскрснице са Улицом радних акција до раскрснице са Улицом Боре Станковића у 
дужини од 1 км. Ово је, иначе, једна од најфрекветнијих и најважнијих саобраћајница у 
овом делу насеља Железник којом саобраћају и линије градског превоза. 

Током радова у Улици Жикице Јовановића Шпанца, екипе ЈКП „Београд пут” замениле 
су дотрајалу коловозну конструкцију, а промењени су и ивичњаци где год је било потре-
бе. Такође, извршена је комплетна замена асфалта у дужини од 1.100 метара.

Изградњом тротоара у једној од најпрометнијих саобраћајница насеља Железник, у 
Улици Стевана Филиповића, решен је проблем безбедног кретања пешака, али и про-
блем са изливањем воде дуж коловоза. Радови на изградњи тротоара су извођени од 
раскрснице са Улицом Милована Нићифоровића до пружног прелаза у дужини од 350 м, 
а њима су претходили радови на зацевљењу канала са сливницима који су сада у трото-
ару, а не у коловозу, како би се прикупила вода од атмосферских падавина. 

Изградњом одвојка Улице Петра Драпшина у дужини од 150 метара обухваћено је 
постављање нове коловозне конструкције и асфалта, чиме је житељима омогућен адек-
ватан прилаз до кућа. 

Улица Ђуре Јакшића реконструисана је средствима општине на потезу од раскрснице 
са Улицом Милована Нићифоровића до железничке пруге у дужини од 200 м. 

ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ

Ипоред свих изазова и проблема који нас прате током последње две године, а који су проузроковани панде-
мијом корона вируса, успели смо да изведемо машине и асфалтом пресвучемо велики број улица у готово 
свим чукаричким насељима. Веома нам је важно да постоји континуитет у раду и да сваке године решавамо 

све оне проблеме на које су нам наши суграђани указивали и за које су подносили захтеве и иницијативе. Уређење 
путне инфраструктуре је свакако један од наших приоритета, али му морамо приступити постепено и у фазама, 
са циљем да решавамо проблем по проблем. Одговорној власти у Градској општини Чукарица грађани и њихови 
проблеми су увек на првом месту и зато су предлози и сугестије добродошли, да заједничким снагама од Чукарице 
направимо још боље место за живот свих њених становника 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОМЕТНИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА У ЖЕЛЕЗНИКУ 

 Улица радних акција

 Улица Лоле Рибара

 Улица Жикице 
Јовановића Шпанца

 Улица Стевана Филиповића  Улица Петра Драпшина  Улица Ђуре Јакшића
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На велико задовољство становника Умке, завршени 
су радови у једној од најзначајнијих саобраћајница 
у овом чукаричком насељу. Екипе ЈКП „Београд пут” 

пресвукле су коловоз новим слојем асфалта у Карађорђе-
вој улици у дужини од 1750 метара. Ово уређење је од 
значаја не само житељима Умке, већ и становницима Ве-
лике Моштанице и Пећана, који ову саобраћајницу корис-
те како би дошли до Обреновачког пута и повезали се са 
Београдом и Обреновцем. 

Радове су обишли председник Градске општине Чука-
рица Срђан Коларић и члан Општинског већа Чедомир 
Совтић. 

„Поред уређења коловоза, извршена је и поправка 
ивичњака на местима где је то неопходно. Ово је веома 
важна саобраћајница којом пролази велики број возила 
и јавни градски превоз, те је била на листи приоритета за уређење”, рекао је председник 
Градске општине Чукарица Срђан Коларић и додао да се упркос ванредном стању ради 
равномерно у свим деловима општине. 

У насељу Умка завршена је и друга фаза радова у Улици Душана Дамјановића. 
„Излазећи у сусрет грађанима, прошле године смо уз коловоз изградили и 500 м трото-

ара, како бисмо створили услове за безбедно кретање наших суграђана. Сада настављамо 
изградњу тротоара и реконструкцију коловоза у дужини од 450 метара”, рекао је председ-
ник додајући да ова саобраћајница значи становницима Умке, Руцке и Мале Моштанице, 
јер представља саобраћајну везу између ових насеља, којом се креће и аутобуска линија. 

И Улица Марка Краљевића добила је нову асфалтну подлогу. Ова саобраћајница, у ду-
жини од 200 метара, није санирана неколико деценија, а како сами станари кажу, радови 
који су успешно приведени крају су им од изузетног значаја.

УРЕЂЕНЕ КАРАЂОРЂЕВА И УЛИЦА 
ДУШАНА ДАМЈАНОВИЋА НА УМЦИ 

Завршени су радови на уређењу улазно-излазне рампе у насељу Рушањ, који су од веома великог значаја за становнике 
овог чукаричког насеља. У смеру од Београда радови су изведени читавом дужином рампе, док је у смеру ка граду 
реконструисан коловоз од подвожњака до излаза на Ибарску магистралу.  

„На иницијативу грађана, радови на улазно-излазној рампи у Рушњу су спроводени у дужини од 1,5 км и обух-
ватају комплетну реконструкцију коловоза и поправку ивичњака на местима где је то неопходно”, истакао је пред-
седник Градске општине Чукарица Срђан Коларић. 

У Рушњу је изграђен тротоар у Улици ослобођења од Ибарске магистрале ка Улици Илије Милићевића у дужини од 200 
метара. У питању је улаз у насеље, који је до изградње тротоара, због кретања великог броја возила, био прилично небезбе-
дан. Новоизграђени тротоар омогућиће безбедније кретање пешака, посебно до оближњих аутобуских стајалишта.

У овом насељу, уређена је још једна важна саобраћајница. Реконструкција Борачке улице у дужини од 650 метара обух-
ватила је замену старог и постављање новог слоја асфалта. Ова саобраћајница била је у веома лошем стању, те је општина, 
излазећи у сусрет захтеву грађана, иницирала радове на санацији коловоза.

РЕКОНСТРУИСАНА УЛАЗНО-ИЗЛАЗНА РАМПА У РУШЊУ  

Карађорђева улица

Улица Душана Дамјановића

Улица Марка Краљевића

 Улазно-излазна рампа  Тротоар у улици ослобођења

 Борачка улица
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Улица Школски венац у Сремчици дуги низ година није реконструисана, а од 
изузетног је значаја, јер је и главни прилаз Основној школи „Вук Караџић”. 
Радовима, које су извеле екипе ЈКП „Београд пут”, на заједничку иницијативу 

грађана и општине, обухваћена је комплетна реконструкција коловоза у дужини 
од 750 метара и то у три потеза: од Читачке до излаза на Београдску, делу који је 
паралелан са Београдском и потезу до школе, чиме је комплетан прилаз у потпу-
ности сређен. 

На захтев грађана, у Гњионској улици комплетно је замењен похабани асфалт 
у дужини од око 750 метара, а такође је урађено и проширење улице. У доњем 
делу Гњионске улице у дужини од око 200 метара урађена је потпуно нова коло-
возна конструкција. Радови су обухватили и санацију паркинга испред Цркве Све-
те Тројице, као и асфалтирање прилаза цркви са горње стране. Радове је обишао 
члан Општинског већа Чедомир Совтић.

„Реч је о улици у којој је асфалтна подлога била у лошем стању, а коју 
посећује велики број мештана јер се у њој налази Црква Свете Тројице, те је 
било неопходно њено уређење”, рекао је Чедомир Совтић истичући да је ово 
уређење само још један од примера добре сарадње грађана, локалне самоуправе 
и градских институција.

На иницијативу Градске општине Чукарица, екипе ЈКП „Београд пут” извеле су 
радове на асфалтирању Требешке улице у дужини од 400 м, Дворжакове у дужини 
од 300 метара, Белових јаруга у дужини од 250 м и Хитрих косача у дужини од 250 
м, где је извршено и проширење улице.

Прошле године, ЈКП „Београдски водовод и канализација” извршило је рекон-
струкцију водоводне мреже у Улици Мијатових њива, те су се стекли услови и за 
уређење самог коловоза. На захтев грађана, осим постављања завршног слоја 
асфалта у дужини од 400м, улица је и проширена.

Улица Благоја Казанџије, која није имала никакву подлогу,  изграђена је у ду-
жини од око 330 метара, а средства за уређење овог некатегорисаног пута обез-
беђена су из капиталног буџета Градске општине Чукарица. Средствима општине 
извршена је и комплетна реконструкција Моштаничке улице у дужини од 800 ме-
тара која је обухватила уређење коловоза и банкина, као и уређење земљаних ка-
нала за прихват атмосферских вода. Моштаничком улицом која повезује насеља 
Сремчицу, Велику Моштаницу и Остружницу, креће се и мини бус линија 513, те је 
њено уређење од великог значаја за житеље овог дела Чукарице. 

САНАЦИЈА И ИЗГРАДЊА УЛИЦА У СРЕМЧИЦИ 

 Улица Школски венац

Гњионска улица

Требешка улица

Дворжакова улица

Улица Белових јаруга

Улица Мијатових њива

Улица Хитрих косача

Улица Благоја Казанџије
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Становници Липарске улице у насељу Сремчица нису крили задовољство што 
је након четири деценије до њихових кућа коначно стигао асфалт. Поштујући 
предлог житеља овог дела Сремчице, Градска општина Чукарица им је изашла у 
сусрет, те више нису принуђени да круже, већ су изградњом улице добили краћи 
пут којим су повезане Горичка улица и Железнички пут. Након радова у Липар-
ској, средствима општине саниран је и одвојак Лукићеве улице у дужини од 200 
метара. 

„Градска општина Чукарица придаје велику пажњу уређењу рубних де-
лова Чукарице и слуша захтеве и предлоге грађана. Значајан део средстава 
улажемо у инфрастуктуру ових делова наше општине, који су били запос-
тављени од стране претходне власти”, рекао је помоћник председника Никола 
Аритоновић.

Становници одвојка Стублинске улице су дуго година чекали да добију асфалт, 
а његовом изградњом у дужини од 360 м омогућен им је лакши прилаз до кућа и 
плацева. У непосредној близини, изграђен је и одвојак Дољанске улице.

Лепо време на почетку јесени општина је искористила за изградњу улица 
Мојсија Жарковића и Исаије Србина. Такође, Улица породице Илић и Улица Ранка 
Маринковића су још две у низу које су ове године реконструисане средствима из 
капиталног буџета општине. После готово четири деценије, ове улице су доби-
ле нови коловоз, а грађани квалитетније услове живота, јер им је сада прилаз до 
кућа много безбеднији и лакши. 

Мајданпечка улица дуги низ година није 
обнављана и због бројних оштећења 
асфалта и ивичњака била је неопходна 

њена санација. Реч је о улици која повезује Ба-
ново брдо и Кошутњак и излази на Улицу кне-
за Вишеслава, те је општина Чукарица ову сао-
браћајницу у дужини од 350 метара обновила 
средствима из свог капиталног буџета. 

УРЕЂЕЊЕ МАЈДАНПЕЧКЕ 
УЛИЦЕ НА БАНОВОМ БРДУ 

Моштаничка улица

Липарска улица

Лукићева улица
Одвојак Стублинске улице

Одвојак Дољанске улице

Улица Мојсија Жарковића

Улица Исаије Србина

Улице Породице Илић
 и Ранка Маринковића
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У једном од најпрометнијих делова насеља Жарково, у Трговачкој улици, постављен је нов слој 
асфалта на потезу од Водоводске до Илије Ђуричића у дужини од 800 метара, а поправљени 
су и постојећи шахтови и сливници и ивичњаци на местима где је било неопходно. 

Радове на постављању завршног слоја асфалта обишли су председник Градске општине Чукари-
ца Срђан Коларић, председница Скупштине Лидија Јовановић и члан Већа Чедомир Совтић. 

„Наш циљ је унапређење свих сегмената који утичу на квалитет живота наших суграђа-
на, због чега је улагање у саобраћајну и комуналну инфраструктуру једна од најзначајнијих 
ставки у плановима Градске општине Чукарица”, поручио је председник Коларић.

Прошле године реконструисани су коловоз и тротоари у Улици Рада Драинца у дужини од 300 
метара, а ове године настављено је са њеним уређењем. Улица је пресвучена новим слојем асфал-
та у дужини од 230 метара, а постављен је и потпорни зид дуж новоизграђеног тротоара са једне 
стране улице како би се спречио одрон земље и омогућила несметана изградња тротоара. У склопу 
реконструкције уређени су и тротоари са обе стране коловоза. 

Прве куће у одвојку Улице Рајка Ружића изграђене су пре више од деведесет година, тако да су 
генерације у улици стасавале без асфалтног пута. 

„Водећи рачуна о потребама наших суграђана, посебно оних који већ дуги низ година 
немају адекватан прилаз до својих домова, извели смо радове на изградњи потпуно нове 
улице у овом делу Жаркова у дужини од 200 метара”, рекао је члан Већа Чедомир Совтић.

Прилазне стазе Спортском центру Жарково у Улици проте Милорада Павловића нису уређиване 
дуги низ година, а Градска општина Чукарица и Спортска организација Чукарице, које су преузеле 
бригу о центру, труде се да створе све услове за квалитетан рад ове спортске установе. Радовима 
су обухваћени прилази са паркинг површином у дужини од 150 м, који су омогућили корисницима 
услуга центра много лакши прилаз објекту.

УРЕЂЕЊЕ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ЖАРКОВУ 

Улица Лепосаве Михајловић у насељу Беле воде, која није реконструисана од изградње насеља, 
добила је нови коловоз у дужини од 700 метара, а изграђен је и нов тротоар и постављени 
ивичњаци у дужини од 1200 м. Реч је о саобраћајници која се простире полукружно до Улице 

Буде Томовића, уз парк на Белим водама, те је уређење ове улице било високо на листи приоритета.  
Постављањем равнајућег, а потом и завршног слоја асфалта, уређена је Улица Крсте Сретеновића 

у дужини од 300 м. Реконструкцијом саобраћајнице на Белим водама је обухваћена и нивелација сли-
вника и шахтова за одвод отпадних вода.

Иницијативу за уређење Улице Синише Станковића на Јулином брду покренула је општина Чука-
рица, а њена санација обављаће се фазно. Прва фаза обухватила је санацију улице у дужини од 150 м. 

САНАЦИЈА УЛИЦА НА БЕЛИМ ВОДАМА И ЈУЛИНОМ БРДУ  

Улица Лепосаве 
Михајловић

Улица Крсте 
Сретеновића

Улица Синише 
Станковића

 Трговачка улица

 Улица Рада Драинца

 Улица Рајка Ружића  Спортски центар Жарково



9

Пионирска улица у Остружници добила је нов изглед, јер је нека-
дашњи земљани пут, којим су становници овог дела прилазили 
својим кућама, заменио асфалт у дужини од 400 метара. 

За становнике дела Космајске улице који годинама нису имали 
прилаз до кућа, радови на изградњи улице у дужини од 300 м су од 
великог значаја. Радове су обишли помоћник председника ГО Чука-
рица Никола Аритоновић и члан Већа Чедомир Совтић. 

„Трудимо се да нашим суграђанима изађемо у сусрет, одговоримо на њихове захтеве и 
у свим деловима Чукарице, посебно удаљенијим насељима, створимо услове за живот као 
и у централним деловима општине”, рекао је приликом обиласка радова помоћник пред-
седника Никола Аритоновић. 

Екипе ЈКП „Београд пут” изградиле су тротоар код Основне школе „Карађорђе”  у Улици 
Вука Караџића у насељу Остружница. На захтев општине и грађана, а у циљу безбедности 
деце која свакодневно пролазе овом улицом до школе, комплетно је изграђено 160 м тро-
тоара. Поред изградње тротоара са ивичњацима, током радова замењене су и цеви за одвод воде у делу од моста до 

школе, што ће бити од 
значаја за домаћинства 
једне од главних улица 
у насељу. 

НОВИ АСФАЛТ ЗА ЖИТЕЉЕ ОСТРУЖНИЦЕ

Средствима општине изграђен је одвојак Улице 7. јула у Великој Моштаници. У питању 
је изградња пута који претходно није имао никакву подлогу, те ће ово уређење много 
значити житељима Велике Моштанице. Након постављања завршног слоја асфалта, 

у поменутој саобраћајници урадиће се и банкине, а по завршетку изградње ће се овај од-
војак спојити са главном улицом. 

„Континуирано, готово у свим временским условима, радимо на изградњи и реконструк-
цији чукаричких улица и тротоара, посебно у насељима где грађани годинама нису имали 
адекватне услове за живот”, истакао је Коларић.

Улица солунских бораца спаја Трговачку са Улицом Владимира Дујића и околним, и једна је од приоритетних 
саобраћајница, а због дотрајалог асфалта и тротоара захтевала је потпуну санацију. Током реконструкције око 
600 метара коловоза је пресвучено новим слојем асфалта, а уређени су и дотрајали тротоари. Реконструкција 

је обухватила и замену шахтова и сливника, као и поправку ивичњака на местима где је био оштећен.
У насељу Церак Улица Владимира Дујића први пут је реконструисана после готово четири деценије. Радови су 

обухватили  комплетну замену асфалтне конструкције и изградњу тротоара на око 200 метара дужине ове чукаричке 
саобраћајнице, док је реконструкцијом Приштинске улице у дужини од 230 метара обухваћена замена старог коло-
воза и поправка шахтова. Коловоз је саниран и у Улици Василија Ивановића у дужини од 150 метара.

САНАЦИЈА УЛИЦЕ СОЛУНСКИХ БОРАЦА НА ЦЕРАКУ 

ИЗГРАЂЕН ОДВОЈАК УЛИЦЕ 7. ЈУЛА  У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ 

Пионирска улица

Космајска улица

Тротоар код ОШ „Карађорђе”

Улица Солунских бораца Улица Владимира Дујића

Приштинска улица
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Током протекле две године радови на уређењу водоводне и канали-
зационе мреже спровођени су на више локација у готово свим чу-
каричким насељима где је било проблема са неуредним водоснаб-

девањем или неусловном канализационом мрежом. Највећи број радова 
спровођен је на иницијативу општине и грађана, а у координацији са јав-
ним предузећима. 

У насељу Сремчица водоводна мрежа је санирана или реконструисана 
у више улица, како би се обезбредили адекватни услови за бољи притисак 
воде и водоснабдевање. Водоводна мрежа је уређена у Гњионској улици 
и у суседној Улици породице Старчевић у дужини од по 150 м, а радове су 
обишли помоћник председника Никола Аритоновић и члан Већа Миро-
слав Тодоровић.

„Уз изградњу и уређење саобраћајница на Чукарици свакако је прио-
ритет и изградња и реконструкција водоводне мреже, како би се у свим 
деловима општине омогућило уредно водоснабдевање”, истакао је Ари-
тоновић.

Слично је током лета било и у Сарићевој и у Улици Живојина Недељко-
вића, где је, такође, обновљена водоводна мрежа и обезбеђено квалитет-
није снабдевање водом. Поред тога, веома је значајно и то што су ове две 
улице добиле и канализациону мрежу у укупној дужини од 550 метара, а 
за чију изградњу је била задужена Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу града Београда. Свеобухватним радовима на водоводној и 
канализационој мрежи решен је дугогодишњи проблем становника ових 
улица. У насељу Сремчица је само током  прошле године реконструисана 
водоводна мрежа у Кречанској улици (402 м), у Корентинској у дужини 
(202 м), Мијатових њива (434м), као и у Лепосавићкој, Породице Митро-
вић, Илије Вукићевића и Петра Јокића, а све у дужини од  преко 1100 м.

Водоводна мрежа је у истом периоду реконструисана и у улицама на 
Умци, те је тако проблем водоснабдевања решен у улицама Боре Ман-
дића, Сретена Бабића и Марка Краљевића, а реч је о радовима којима је 
обухваћено укупно 745 м водоводних цеви. 

И улице у Остружници имале су озбиљне радове на уређењу водо-
водне мреже. У питању је реконструкција у насељу за избегла лица која 
је спроведена прошле године, док је ове изведена реконструкција у ули-
цама Миодрага Поповића у дужини од 200 м, и Владана Арсенијевића у 
дужини 300 м.

Према речима члана Већа Мирослава Тодоровића, у протекле две го-
дине реконструисана је водоводна мрежа у дужини од укупно 4660 м у 
насељима на Чукарици, где је било неопходно спровести реконструкцију.

Током лета, кишна и фекална канализациона мрежа завршена је и у по-
стојећој регулацији Миросављеве и Паштровићеве улице, код Хиподро-
ма. Реч је о мрежи у дужини од 120 метара, која ће веома значити у реше-
вању проблема нагомилавања атмосферских падавина и отпадних вода у 
овом делу Чукарице.

Након изградње новопројектованог колектора фекалне канализације у 
Паштровићевој улици, крајем прошле године, Дирекција за грађевинско 
земљиште изградњу Београда извршила је раздвајање постојеће канали-
зације (фекалне од кишне), по сепарационом систему, на свим узводним 
деоницама и обезбедила прикључивање корисника са комплетног слива.

Поред свих ових радова, како је нагласио члан Већа Мирослав Тодоро-
вић, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала 
је јавну набавку за извођење радова на изградњи канализационе мреже у 
Железнику у дужини од 3070 метара.

„У питању је секундарна канализациона мрежа за део насеља Читачки 
поток између улица Петра Драпшина и Авалске”, рекао је Мирослав Тодо-
ровић.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 
И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
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Уређењем атарских путева на више локација, Градска општина Чукарица 
је омогућила  власницима пољопривредних парцела адекватан прилаз. 
Програм уређења спровођен је на основу предлога пољопривредника 
са Чукарице, те је највише путева уређено у Остружници, Умци, Великој 
Моштаници и Железнику. У атарима насеља Остружница уређено је око 
1700 м путева до обрадивих површина, а реч је о путу Деонице, Сушића лугу, 
Путу за ћоше и насељу Деонице 2. У Великој Моштаници уређено је око 2150 
метара атарских путева, а највећи део су путеви под називом Липље први 
прилаз и Липље. На Умци је сређен атарски пут Кале у дужини од 1,5 км, а у 
Железнику уређено је око 1км атарског пута под називом Деонице. 

„Уређење атарских путева је од великог значаја за саме пољо-
привреднике, јер ће они сада много лакше долазити до својих парцела и 
обрађивати их”, истакао је члан Већа Мирослав Тодоровић наглашавајући да 
се атарски путеви санирају у консултацији са пољопривредницима. 

На иницијативу Градске општине Чукарица, а као резултат одличне сарадње 
са ЈКП „Јавно осветљење”, у протекле две године постављена је јавна расвета 
у вредности од 110 милиона динара. Осветљен је новоизграђени тротоар у Бе-
оградској улици којом се улази у насеље Сремчица чиме је безбедност пеша-
ка подигнута на виши ниво. Нова расвета постављена је и код новоизграђене 
трим стазе у близини кружног тока и паркинга код Голф клуба на Ади Циганлији. 
Јавну расвету добила је и стаза од раскрснице са Улицом кнеза Вишеслава и 
Пилота Михајла Петровића, платои у Улици Петра Лековића према Требевићкој 
улици, простор иза зграде у Пожешкој улици бр. 150 и још много локација.

Циљ заједничке сарадње јесте да се на територији Чукарице осветле све сао-
браћајнице, сви урбани џепови, односно сва места где се крећу наши суграђани, 
а нарочито наши најмлађи суграђани.

НОВА РАСВЕТА

Уклањањем дивљих депонија са више локација на територији општине Чукарица 
завршена је велика акција чишћења. У току овог уређења, на укупно девет 
локација, уклоњено је више од 570 кубика смећа. Акција је спроведена на 
иницијативу Градске општине Чукарица, а у сарадњи са Секретаријатом за заштиту 
животне средине и ЈКП „Градска чистоћа”. Очишћени су нагомилан грађевински 
отпад и смеће које су несавесни грађани одлагали у насељима Велика Моштаница, 
Остружница, Сремчица, Церак и Жарково.

Дивље депоније не само да руже слику Чукарице, већ изузетно неповољно 
утичу на животну средину па апелујемо на грађане да се понашају савесно и 
одговорно и не нарушавају хигијену одлажући отпад на недозвољен начин.

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

На захтев становника Рушња, аутобуска линија 507 иде новом, измењеном трасом. На-
име, некада се ова линија кретала Улицом 13. септембра до Храма Свете Петке у Рушњу, 
а сада је преусмерена у Улицу Илије Милићевића, у којој су постављена четири нова 
стајалишта. Становници поменуте улице до сада нису имали ниједну линију јавног град-
ског превоза и морали су да пешаче око 2,5 км до најближег аутобуског стајалишта и 
амбуланте у овом чукаричком насељу. Поштујући предлог грађана, а у сарадњи са Се-
кретаријатом за јавни превоз, линија 507 је прошле године продужена, чиме су повеза-
ни Рушањ и Ресник, и на тај начин грађанима Рушња је омогућено да се лакше повежу 
са центром града путем БГ воз.

НОВА ТРАСА АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ 507

УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
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Добра комуникација са грађанима је веома важна, а њихови предлози и иницијативе доприносе 
унапређењу квалитета живота у локалној заједници. Захваљујући иницијативама наших суграђана, 
Градска општина Чукарица је спровела тзв. „мале радове” на 100 локација широм општине. Сви ови 
радови само су део текућег одржавања, које је, као и ранијих година, спроведено у циљу уређења и 
лепшег живота грађана у чукаричким насељима. 

ПРЕДЛОЗИМА ГРАЂАНА
ДО УРЕЂЕНИЈЕ ЧУКАРИЦЕ

Јабланичка 47–51

Паркинг у Авалској

Паркинг у улици Недељка Чабриновића

Пролаз код вртића у Филмском граду

Пешачка стаза у улици Милоја Закића

Петефијева 37–43

Степениште код окретнице аутобуса 531

Тургењевљева

Степениште у Пожешкој 126–128

Пре

После

Пре

После

Пре

После

Пре

После

Пре

После

Пре

После

Пре

После

Пре

После

Пре

После
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА 
САНАЦИЈИ ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА 
НА ЦЕРАКУ

На иницијативу Градске општине Чукарица, екипе ЈКП 
„Зеленило-Београд” завршиле су радове на санацији зе-
лене површине и игралишта за децу у Шавничкој улици 
у насељу Церак. Донедавно се на овој површини, која се 
простире на 2037,30 m2, налазило старо игралиште са рек-
визитима који су били постављени на травнатој површини.

На месту уклоњених реквизита изграђено је ново дечје 
игралиште на подлози од ливене гуме, те наши најмлађи 
суграђани сада имају на располагању нов, безбедан и мо-
дерним реквизитима опремљен простор. Изграђене су 
нове пешачке стазе око дечјег игралишта, које га повезују 
са околним садржајем, а постављене су и бетонске клупе са 
наслоном и бетонске ђубријере. Вредност радова на сана-
цији парка у Шавничкој улици износи 4.819.486,97 динара.

Малишанима ће свакодневну игру употпунити две 
љуљашке, једна клацкалица, две њихалице, једна вртешка 
са седиштима и пењалица „Игло”.

„Овакви паркови су веома важни јер омогућавају грађа-
нима да квалитетније проводе време у свом крају. Зато се 
надам да ће грађани чувати овај парк, а ми ћемо се трудити 
и даље да уређујемо дечја игралишта, спортске терене, те-
ретане на отвореном, паркове за кућне љубимце и остале 
просторе који подижу квалитет живота у сваком насељу”, 
поручио је Срђан Коларић.

ЗА ИГРУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА 
НА БАНОВОМ БРДУ

Екипе ЈКП „Зеленило Београд” санирале су и дечије игралиште на 
углу улица Зрмањске и Кировљеве на Бановом брду. Реч је о потпуној 
реконструкцији постојећих зелених и бетонских површина, тако да је и 
овај парк на Чукарици добио потпуно нов и модеран изглед. 

Обновљено игралиште има подлогу од ливене гуме, неопходну за 
безбедност најмлађих, а садржи и нове реквизите: њихалице, клацкали-
цу, вртешку и љуљашку са два седишта. Осим игралишта, обновљен је и 
простор за миран одмор за старије становнике овог краја, са столом за 
шах и клупама. На простору око игралишта постављене су бетонске клу-
пе са наслоном, ђубријере, као и метални заштитни стубићи. Изграђено 
је неколико потпорних зидова, од којих су два предвиђена и за седење, 
са клупама од чамових лајсни, а санирана је и пешачка комуникација.

У циљу спречавања спирања земљишта и онемогућавања недоз-
вољеног паркирања, уз тротоар и улицу су постављени дупли ивичња-
ци. Након извођења грађевинских радова, обновљен је травњак сетвом 
травног семена, а укупна површина обновљеног парка је 1.017,25 m2 .

НОВИ
    ПРОСТОРИ
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НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” НА УМЦИ
Иницијативу за изградњу фискултурне сале на Умци, заједно са грађанима, покренула 
је Градска општина Чукарица, која је и финансирала израду техничке документације, а 
средства за доградњу сале обезбедио је Секретаријат за инвестиције града Београда. 

Новоизграђену фискултурну салу на Умци обишли су заменик градоначелника Београда 
Горан Весић и председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Скоро четири деценије обећавана је изградња фискултурне сале, која не значи само 
деци у школи Доситеј Обрадовић, већ свим грађанима овог насеља. Захваљујући доброј 
сарадњи са месном заједницом и општином Чукарица, решили смо бројне проблеме који 
су махом били имовинско-правне природе, након чега су завршени радови на изградњи 
сале која захвата површину од 1.500 квадратних метара”, рекао је Весић. 

Он је нагласио да деца са Умке сада имају салу за такмичења и тренинге и истакао да је 
тако побољшан квалитет живота грађана. 

„У Основној школи „Доситеј Обрадовић”, поред најзначајније инвестиције – изградње 
фискултурне сале, урађена је и нова фасада и два нова кабинета. Такође, у потпуности 
је сређен простор за издвојено одељење Музичке школе „Ватрослав Лисински”, што ће 
омогућити малишанима Умке да похађају часове у непосредној близини основне школе и 
да не путују до школе на Бановом брду, као до сада”, истакао је Коларић.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОСТРУЖНИЦИ
Након више деценија, ученици једне од најстаријих школа у Србији, ОШ „Карађорђе” 
у Остружници, добиће фискултурну салу и коначно спортске активности имати у 
квалитетним условима.

Завршне радове на изградњи фисклутурне сале у насељу Остружница обишао је 
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић заједно са замеником председника 
Браниславом Ћелићем.

„Градња сале је почела након што је Градска општина Чукарица решила имовинско-правне 
проблеме и финансирала израду пројектне документације. Прошле године су деца са Умке 
добила нову фискултурну салу, а у плану нам је да нове сале добију и ученици ОШ „Душко 
Радовић” у Сремчици и ОШ „Аца Милосављевић” у Рушњу. Трудимо се да деци обезбедимо 
добре услове за бављење спортом, јер сви знамо колико је важно да она правилно расту и 
развијају се”, истакао је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

Површина новоизграђеног објекта износи 566 квадратних метара, а осим фискултурне 
сале има два санитарна чвора са тушевима, просторију за наставнике физичког са 
гардеробом и купатилом, као и просторију за справе. У оквиру ових радова уређен је и 
паркинг у школском дворишту.

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ФАСАДЕ У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” 
У СРЕМЧИЦИ
У Основној школи „Вук Караџић” у Сремчици завршени су радови 
на енергетској санацији фасаде. Потпуно је промењена фасада и 
фасадна столарија, како би објекат трошио мање енергената и на тај 
начин био еколошки прихватљивији. Објекат је прикључен на гас, 
што је веома важно, будући да се школа до сада грејала на лож-уље. 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА 
НА ЧУКАРИЦИ
Док су чукарички основци 
уживали у летњем распу сту, 
Градска општина Чука рица 
у школама спровела је низ 
грађевинских радова како би све било спремно за 
почетак нове школске године. У складу са захтеви-
ма и потребама основних школа, радови су се из-
водили у петнаест школских објеката на територији 
општине Чукарица. Радови су обухватили уређење 
тоалета и трпезарија, замену подних облога, по-
стављање расвете, асфалтирање школских дво-
ришта, уређење фасада, сређивање кабинета и др.
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ОТВОРЕН ВРТИЋ „ЗВЕЗДИЦА”
У насељу Жарково отворен је вртић „Звездица”, кojи јe 1. сeптeмбрa при-
мио 113 уписaних мaлишaнa, a пун кaпaцитeт je 200 дeцe. У oквиру oвe 
устaнoвe су oргaнизoвaнe двe jaслeнe и три вртићкe групe. Oбjeкaт oбух-
вaтa пет рaдних сoбa, a у вртићу је зaпoслeнo 15 вaспитaчa. 

Новоотворени вртић обишли су градоначелник Београда прoф. др 
Зoрaн Рaдojичић, сeкрeтaр зa oбрaзoвaњe и дeчjу зaштиту Слaвко Гaк и 
прeдсeдник Градске oпштинe Чукaрицa Срђaн Кoлaрић.

„Вртић „Звeздицa” имa сaврeмeни кoнцeпт рaдa, пa ћe тaкo бити 
кoришћeнe интeрaктивнe тaблe и други видoви нaпрeднoг учeњa и иг-
рaњa, штo ћe oмoгућити дa сe нaшa дeцa прaвилнo рaзвиjajу и oдрaстajу. 
Oвим вртићeм прoширили смо oбухвaт дeцe нa oпштини Чукaрицa. Нa 
истoj oпштини, у Улици Mилoja Зaкићa, грaдимo нoви вртић зa 270 дeцe”, 
кaзao je Рaдojичић. 

Председник Коларић је казао да отварањем вртића деци дајемо мо-
гућност да добију право васпитање и образовање у предшколском уз-
расту, а ово је и један од начина како се решава проблем листа чекања 
на место у вртићима.

„На овом подручју имамо много новоизграђених зграда, а до сада 
није постојао ниједан вртић у близини, те ће отварање овог објекта мно-
го значити родитељима”, истакао је председник.

НОВИ ВРТИЋ У ФИЛМСКОМ ГРАДУ
На иницијативу Градске општине Чукарица, у сарадњи са Градом Бео-
градом, на простору неуређене површине на углу улица Милоја Закића 
и Илије Стојадиновића приводе се крају радови на изградњи новог вр-
тића. Нови вртић биће леп и модеран објекат на скоро 2000 м2 који ће 
примити 270 малишана. Спратност будућег вртића је П+1, са кухињом 
и перионицом, а биће формирано 5 јаслених, 6 вртићких и 2 предшкол-
ске групе. Малишани ће моћи да се играју у дворишту укупне површине 
5210,8 м2.

Такође, Град Београд је изабрао извођача и за изградњу вртића у 
Сремчици, који би требало да буде готов до краја наредне године или 
почетком 2023. године. 

УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ВРТИЋА „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО” 
И „НЕВЕН”
Малишани из вртића „Радосно детињство” и „Невен” на Бановом брду 
једва чекају лепе и сунчане дане да се играју у новоуређеном просто-
ру својих дворишта. У оквиру текућег одржавања, које спроводи Град-
ска општина Чукарица, у току су радови на уређењу дворишта вртића 
Предшколске установе. Уређење дворишта у оба објекта обухвата зелену 
површину, која је, на местима где је било потребно, обновљена травним 
бусенима, као и поправку ивичњака и трото-
ара и постављање безбедне тартан подлоге 
на теренима за игру. Сваки терен имаће и 
нове мобилијаре, љуљашке и клупе.
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ЛЕТЊИ СПОРТСКО-ОБРАЗОВНИ КАМП

 „ЧУКАРИЦА 2021” НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ

Овога лета на Ади Циганлији одржан је други Летњи спортско-образовни камп „Чукарица 2021” за чукаричке ос-
новце. Општина Чукарица, у сарадњи са стручним аниматорима „Мог супер распуста” и представницима Канце-
ларије за младе, покренула је камп са идејом да окупи чукаричке основце да се друже, уче, играју и баве спортом 
и на најлепши могући начин проведу део свог летњег распуста. Први камп одржан је пре две године, наишавши 
на одушевљење како деце, тако и родитеља. Mеђутим, епидемиолошка ситуација спречила је одржавање кампа 
прошле године, тако да су сви једва чекали дa се створе услови за ново летње дружење.

Ове године камп је посетило 125 чукаричких основаца, узраста од 10 до 13 година, који су уживали у цело-
дневном дружењу током радне недеље. 

Деца су на кампу имала прилику да се опробају у неким новим спортским вештинама као што су веслање у 
Драгон боут чамцима, постављање шатора, оријентиринг, сналажење у природи, стрељаштво, игре без граница, 
атлетика, пливање, плес, а упознали су се и са основама грчког језика и бавили разним едукативним и, пре све-
га, занимљивим играма на отвореном. За сву децу били су обезбеђени и оброци и све што је било потребно за 
адекватан и безбедан боравак у природи.

Финале је било заједничко дружење, на којем их је поздравио председник Градске општине Чукарица Срђан 
Коларић истакавши да му срећна лица деце све говоре и да му је драго да су и они и родитељи презадовољни 
овогодишњим дружењем на Ади Циганлији. 

„Ваша насмејана лица довољно говоре колико вам је било лепо овог лета на кампу, колико сте нових, за-
нимљивих вештина научили и што је најважније – колико сте нових пријатељстава стекли. Трудићемо се да ово 
буде традиција и да се из године у годину чукарички основци радују и део распуста проводе у спортском кампу 
на Чукарици”, рекао је председник. 

То су потврдили и чукарички основци истичући у глас: „Било нам је прелепо и много нам је жао што се заврши-
ло!”, пуни су утисака малишани који су једва чекали да се поново виде. „Научили смо и да весламо, да поставља-
мо шатор, да причамо на грчком, али највише смо се радовали новим другарима, аниматорима и сваком дану 
проведеном у кампу”, пресрећни су чукарички основци. 

Завршну представу припремили су аниматори „Мог супер распуста”, а за крај деци је приређен ватромет, на-
кон којег су се окупили и размењивали поздраве и утиске са аниматорима Марком, Милицом, Луком, Нином, 
Миром из Канцеларије за младе, Зојом, Петросом, тренерима веслања Аном и Душаном. 

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ
И поред епидемиолошких услова, Градска општина Чукарица је и ове године организовала бесплатну припремну 
наставу за полагање мале матуре за ученике осмог разреда чукаричких основних школа. Припремна настава за 
полагање завршног испита из српског језика и математике одвијала се суботом и недељом од 13. марта до 13. 
јуна 2021, преко онлајн платформе Microsoft teams у групама од по 30 ученика. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Одлука о будућем занимању једна је од најважнијих у животу. Уз мале матуран-
те и њихове родитеље и наставнике и општина је, у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, подршка осмацима да донесу праву одлуку за на-
ставак школовања. Професионална оријентација је, како говоре искуства прет-
ходних генерација, била од велике помоћи при доношењу одлуке. Управо из 
тог разлога, Градска општина Чукарица и Национална служба за запошљавање 
организовали су у сали Културног центра „Чукарица” интерактивно предавање 
са циљем да ученицима осмог разреда чукаричких школа олакшају избор бу-
дућег занимања и помогну у разрешењу недоумица. 
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ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Уз традиционалне честитке поводом поласка у први разред, чукарички 

ђаци прваци, добили су и поклон пакетиће који ће им улепшати прве школ-
ске дане. Ове године пакете са школским прибором и едукативним мате-
ријалом, које обезбеђује Градска општина Чукарица, добило је 1804 ђака 
првака у 18 чукаричких школа.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић посетио је ђаке 
прваке Основне школе „Љуба Ненадовић” у Жаркову и малишанима уручио 
већ традиционалне поклоне општине Чукарица, пожелевши им  да буду весели и срећни, да се са радошћу, али и одговорно-
шћу радују сваком новом школском дану, да стичу нова знања и  пријатељства, од којих нека остају и за цео живот.

„Наш задатак је да бринемо о вашем безбрижном одрастању, заједно са вашим родитељима и наставницима”, рекао је 
насмејаним чукаричким првацима председник општине Срђан Коларић. 

Свечано је било и у Основној школи „Филип Кљајић Фића”, где је првацима пакетиће уручио заменик председника Бранислав Ће-
лић, као и у свим чукаричким школама које су  током првих дана нове школске године посетили представници општине Чукарица.

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ
Већ традиционално, Градска општина Чукарица, на крају ове школске године доделила је награде најбољим ђацима. Дваде-

сет пет средњошколаца и 223 основца, међу којима су вуковци, ђаци генерације и спортисти генерације, добило је  захвалнице и 
књиге од општине за постигнут успех, док су ученицима и спортистима генерације припали и ваучери за куповину књига.

ТАБЛЕТИ ЗА ЧУКАРИЧКЕ ОСНОВЦЕ
Током првих дана нове школске године ђаке ОШ „Ђорђе Крстић” у Жаркову посетили 
су заменик градоначелника Горан Весић и председник ГО Чукарица Срђан Коларић, 
уручивши деци и наставницима поклоне Града Београда, таблете за дигиталну наставу.  

„До 20. септембра свако дете на територији града које похађа трећи, четврти, пети 
и шести разред и иде у неку од јавних школа добиће таблет уређај који ће му омогући-
ти да може да прати дигиталну наставу”, нагласио је том приликом Горан Весић и додао 
да је за наставнике обезбеђено скоро седам хиљада лаптопова.

Председник општине Чукарица Срђан Коларић је истакао да је у 18 чукаричких шко-
ла таблете  добило 7.086 ученика, од трећег до шестог разреда, и искористио прилику да 
свим ђацима пожели срећан и успешан почетак нове школске године. 

„Драго ми је да можемо да вас обрадујемо таблетима, које је за вас и ваше другаре 
у Београду обезбедио Град и верујемо да ће вам они бити од велике користи у учењу и 
стицању нових знања”, рекао је председник.

Током наредних дана таблете су чукаричким ђацима уручили и председница Скупштине Лидија 
Јовановић и члан Већа Дејан Јањић.

ДОНАЦИЈА ДРОНОВА РОТАРИ КЛУБОВА СРБИЈЕ 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
Настављајући сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а на основу потписаног Меморандума „За лепшу школу,” Ротари клубови Србије 
покренули су акцију за набавку беспилотних летелица-дронова за школе у Србији, а са 
циљем учења програмских језика скреч и пајтон, који су предвиђени наставним планом и 
програмом информатике за ученике 5. и 6. разреда.

Тим поводом, у сали општине Чукарица одржан је семинар на којем су учествовали на-
ставници свих школа са Чукарице, Раковице, Барајева, Обреновца и Лазаревца, а потом су 
потписани  уговори и уручене донације свим школама у поменутим општинама.

Наставнике и госте је поздравио председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.
„Сви смо сведоци све већег значаја примене нових технологија у свакодневној настави, 

а кроз овај пројекат се на један занимљив начин приближава основцима. Искористио бих 
прилику да се захвалим донаторима и Министарству просвете, науке и технолошког развоја 
који омогућавају да деца у овом узрасту прате технолошке трендове и науче да их што боље 
примењују”, рекао је приликом обраћања председник Срђан Коларић.

Истичући значај примене дронова у свим областима, Владимир Матић ПДГ Ротари клуба 
Београд је рекао да је током ове акције ротари клубова набављено 670 дронова за основне 
школе у Србији, а организовани су и семинари за преко 200 наставника информатике и ос-
нова технике како би стечена знања што боље пренели својим ђацима.
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Градска општина Чукарица од 2016. године дарује своје најмлађе становнике поклон 
пакетима добродошлице. Свако новорођенче са Чукарице, већ по првим данима 
рођења, добија поклон пакет са свим потрепштинама неопходним за бебу.

У протекле две године, иако због епидемиолошке ситуације и безбедности 
најмлађих и родитеља није одржавана свечана додела у општини, као ранијих годи-
на, родитељи су могли да подигну пакете за своје најдраже у згради општине. Прошле 
и до краја ове године додељено је 1100 пакетића са опремом за најмлађе, а све са 
жељом да нас из године у годину буде што више.

БЕБИ ПАКЕТИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у јуну 2019. године покренуло је про-
цедуру доделе грантова за финансирање пројеката јединица локалне самоуправе у склопу 
пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”. Општина Чукарица је једна 
од 34 рангираних општина/градова, која је добила грант.

Кроз заједничко промишљање, тим Предшколске установе Чукарица креирао је проје-
кат „Тата, мама, играјте се са нама”, који се реализује кроз два квалитетна кратка програма. 
Програми су намењени деци узраста од рођења до 5,5 година која нису у систему пред-
школског васпитања и образовања и креирају и реализују их васпитачи у сарадњи са струч-
ним сарадницима, психологом и педагогом.

Циљеви пројекта су: холистичка подршка дечјем развоју, подршка родитељима за уна-
пређење родитељских компетенција са посебним акцентом на јачање родитељске улоге 
оца, као и ширење мреже подршке у локалној заједници у чему се истиче велика подршка 
Градске општине Чукарица.

У оквиру пројекта опремљена су два простора за реализацију квалитетних кратких про-
грама у вртићу „Горица” у Сремчици. Такође, организован је округли сто под називом „Мо-

гући начини интерсекторске сарадње и грађење мреже подршке око породице – искуства из ПУ Чукарица” где је потписан  
Меморандум о сарадњи између Градске општине Чукарица, Предшколске установе Чукарица, ДЗ „Др Симо Милошевић”, ГЦСР 
– Одељење Чукарица, ОШ „Милоје Павловић”, ШОСО „Свети Сава” Умка и Културне установе Галерија ’73. 

ПРОЈЕКАТ „ТАТА, МАМА, ИГРАЈТЕ СЕ СА НАМА“

У оквиру акције „Посади свој хлад”, којој се придружила Градска општина Чукарица, у 
дворишту вртића „Дечји гај” и  „Свети Сава”, председник Градске општине Чукарица Срђан 
Коларић и директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић посадили су дрво белог јасена. Садни-
це су добили и остали вртићи предшколске установе, као и грађани који су се пријавили 
да садњом јасена улепшају свој животни простор. 

„Како су дворишта вртића битна места за дечју игру и одрастање, тако је њихово 
уређење један од приоритета којима тежимо. Екологија је постала тема на којој се све 
више инсистира од најмлађег доба, те је у том смислу ова акција изузетно значајна због подизања еколошке свести наших 
најмлађих”, рекао је председник општине и додао да је осим еколошких мотива, ово био и симболичан начин да се Општи-
на захвали целом колективу Предшколске установе на бризи и пажњи коју посвећују нашим најмлађим Чукаричанима.

Директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић захвалила се општини и иницијаторима пројекта и подсетила да су овакве 
акције увек значајне јер деци од малих ногу развијају свест о очувању средине у којој живе, а учешћем у садњи биљака 
стварју навику да воде бригу о њима.

САДЊА БЕЛОГ ЈАСЕНА У ВРТИЋИМА 
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Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић је заједно са председником Градске 
општине Чукарица Срђаном Коларићем у оквиру акције „Градоначелник у вашем дому, вама 
на услузи” посетио породично пољопривредно газдинство Табаковић у Великој Моштаници. 

Породично газдинство Дејана Табаковића добило је награду Града Београда за најбољег 
пољопривредника у 2018. години. Украсна зелена салата је њихов заштитни знак и главни 
извор прихода, а баве се прављењем пластеника. Пољопривредно домаћинство породице 
Табаковић простире се на површини од 4 хектара, а 55 ари је под пластеницима.

Подржавајући предузетнике који су покренули своју производњу, посебно у области 
пољопривреде, Градска општина Чукарица је помогла изградњу пута и прилаза који је Та-
баковићима омогућио и лакши прилаз до домаћинства.

Радојичић је поручио да му је циљ да путем ове акције у директним разговорима са 
породицама из најразличитијих друштвених миљеа, у свим градским општинама, дође до 
одговора на који начин Град може још више да допринесе квалитету живота и развоју по-
родичних малих бизниса у локалној заједници.

„Предност увек дајемо младим пољопривредницима, газдинствима са већим бројем чла-
нова, као и газдинствима чији су носиоци жене. Ово је јако важно јер на тај начин подстичемо 
младе људе да остају на селу, на имању својих прадедова и започну сопствени посао. Поред 
поменутих субвенција, у сарадњи са Пољопривредним факултетом у Земуну организујемо 
многобројне бесплатне курсеве и обуке из области пчеларства и органске производње. На-
гласио бих важност органске производње као битног сегмента ове области, јер нам је циљ да 
грађани имају здраву храну, чист ваздух и воду”, рекао је Радојичић.

Обиласку газдинства су присуствовали и помоћник председника ГО Чукарица Никола Аритоновић, шеф одборничке групе 
СНС у Скупштини ГО Чукарица Раде Петровић и извршни директор ЈКП „Јавно осветљење” Милан Раонић.

ПРЕДСЕДНИК КОЛАРИЋ ОБИШАО ФАБРИКУ КАРТОНА „УМКА”

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић обишао је Фабрику картона „Умка”, 
која тренутно запошљава 820 радника и бави се производњом рециклираног картона. Том 
приликом генерални директор Фабрике картона „Умка” Милош Љушић представио му је про-
цес производње и финансијске резултате компаније која је у континуитету у последњих десет 
година једна од најуспешнијих фирми у Србији. Поред Србије и осталих екс-Ју земаља, фа-
брика већ дуги низ година успешно продаје своје производе купцима из више од 30 земаља.

Милош Љушић је истакао да „Умку” карактерише континуирано инвестирање, раст 
свих финансијских показатеља, као и рециклажа везана за производњу на бази 100% 
прераде секундарне сировине. Укупан извоз ове компаније прелази 85% укупне про-
даје, од чега је 70% нето износ. Компанију прати редовност у измирењу пореских обаве-
за и континуирани раст зарада, и има велики регионални значај, јер је око 10.000 људи и 
више од 8.000 пословних субјеката повезано са радом фабрике.

Када су у питању даљи планови, било је речи о изградњи саобраћајнице која ће омо-
гућити директан излаз на Нови обреновачки пут у функцији приступа тешких теретних 
возила комплексу Фабрике картона „Умка”. За даљи раст капацитета, у плану је изградња 
нових објеката припреме масе, магацина готових производа и објекта за биолошко пре-
чишћавање технолошких отпадних вода.

На састанку је Милош Љушић упознао председника Коларића са проблемима са којима се ова компанија сусреће у свом 
пословању, а у чијем решавању може да помогне локална самоуправа.

„Овакви састанци су важни јер на њима привредници имају прилику да изнесу своје идеје и предлоге, као и евентуалне 
примедбе и проблеме, а све то унапређује сарадњу не само са локалном самоуправом, неко и са градским и републичким 
институцијама”, поручио је председник Коларић.

У ПОСЕТИ ПОРОДИЧНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ 
ТАБАКОВИЋ У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

САРАДЊА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА  
И ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА
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Макишко поље је важно јер ће се ту налазити депо за метро, за линију један и два. Депо метроа је намењен за смештај 
и одржавање целокупне возне флоте линије 1 Београдског метроа, а радови се изводе на површини од 72 хектара на 
подручју између Обреновачког пута, односно Савске магистрале, Улице Боре Станковића и постојеће ранжирне станице. 

Када у потпуности буде завршена, прва линија метроа ће повезивати Железник и Миријево, биће дугачка 21,1 кило-
метра и имаће 21 станицу. Друга линија ће повезивати Бежанију и Миријево, биће дуга 21 километра и имаће 23 станице. 
Њих две ће се укрштати на Савском тргу. Чукарица ће имати укупно четири метро станице, од тога две подземне и две 
надземне. Насеља кроз која ће пролазити прва линија метроа су Жарково, Трговачка улица, Баново брдо, Пожешка, 
центар Београда, Савска улица, Савски трг, Трг републике, Карабурма, Миријево, Вишњићева и то је суштински најопте-
рећенија саобраћајна траса. Планирано је да прва линија метроа буде завршена 2028. године, а друга 2030. године.

Осим изградње београдског метроа, планом генералне регулације шинских система предвиђено је проширење 
трамвајске мреже и БГ воза, чиме ће бити омогућено да 2030. године шински систем постане доминантан подсистем у 
јавном превозу у Београду.

Након више деценија чекања, на Макишком пољу су кренули радови на пројекту изградње бе-
оградског метроа. У питању су радови на насипању и припреми терена на простору где ће бити 
изграђен депо будућег метроа, чиме је уједно озваничен почетак радова на изградњи једног 
од најважнијих инфраструктурних, капиталних пројеката.
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Председник Србије Александар Вучић обишао је радове на пројекту изградње инфраструктуре и насипања платоа 
за депо београдског метроа на Макишком пољу и поручио да се на том месту дешава историја.

Овде се дешава историја. Они који покушавају да зауставе Ср-
бију у томе неће успети. Од 1968. године обећавају нам метро. 
Kолико год да су били на власти, никада нису ништа урадили,                     
поручио је Вучић окупљеним грађанима.

Приметио је да некима смета што ће метро да повезује Железник и 
Миријево, а не, како је рекао, најбогатије.

А, ја сам поносан, јер ће додатно да приближи 
Обреновац, Барајево, Железник, Баново Брдо до 
звездарског Миријева. Наше је само да радимо, 
рекао је Вучић.

Подсетио је да се о метроу говори тачно 53 године, а тај се сан тек сада остварује.

Обиласку радова са председником присуствовали су министар финансија Синиша 
Мали, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Моми-
ровић, заменик градоначелника Горан Весић и председник Градске општине Чу-
карица Срђан Коларић.

После 53 године почињемо да градимо и ви знате да ће да 
буде завршен за шест година, јер оно што ми обећамо то и 
испунимо. За нас је оно што смо рекли, завет пред грађанима,
поручио је Вучић.

Биће и обилазница, БГ Воз, спојићемо Барајево, 
Младеновац, Лазаревац, Обреновац, Сопот, Гроц-
ку, део Палилуле са друге стране Дунава. Ово је ва-
жно за све. Хвала свимa што сањају велике снове, 
што на таквим сновима, ангажману и труду може-
мо да градимо неупоредиво бољу будућност,
поручио је Вучић.

Сада подижемо земљу. Метро ће значити за целу Србију. Уз улагања од 
4,6 милијарди евра, а сигуран сам да ће цена да оде и преко пет ми-
лијарди, пре свега због цене материјала, то је додатни економски за-
мајац за даљи раст који омогућује веће плате и пензије за све у Србији,
рекао је Вучић.

Захвалио је свима који, каже, верују у напредак Србије 
и знају колико је овај пројекат важан за град и земљу.
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САБОР ЧОВЕКОЉУБЉА

Пети Сабор човекољубља, у ораганизацији Црвеног крста Чукарица и Градске 
општине Чукарица одржан је у парку на Бановом брду. На овој традиционалној ху-
манитарној манифестацији окупило се 30 установа социјалне заштите, специјалне 
школе и хуманитарне организације из Србије, Републике Српске и САД, које су то-
ком трајања манифестације грађанима и привредницима представиле делатности 
којима се баве, као и категорије корисника о којима брину и потребе које имају. 
Ова јединствена манифестација пре пет година покренута је са намером да се 
оствари континуирана хумана мисија повезујући оне који могу и желе да помогну 
са установама и појединцима којима је брига и подршка у свакодневном животу 
потребна. Овогодишњу манифестацију посетила је министарка за рад, запошља-
вање, борачка и социјала питања Дарија Кисић-Тепавчевић.

Осмо Саборовање Свете Србијe одржано је на спортским теренима на Ади Циганлији, у 
организацији Православног спортског удружења „Свети Срб и ја“ и уз подршку општи-
не Чукарица. Ове године посебно је промовисана важност спорта за најмлађе предш-
колце под слоганом „И ми смо спортисти“. Након свете литургије, на преко 40 спорт-
ских терена током читавог дана деца спортисти су учествовали у бројним витешким и 
другим спортским дисциплинама, уз подршку познатих спортиста, а као и у спортским 
турнирима и такмичењима из колективних спортова, атлетике, кроса, тениса, стоног 
тениса и др. На теренима су се окупиле и породице, учесници свих генерација, гости, 

малишани са Косова и Метохије, спортисти-особе са инвалидитетом и деца са посебним потребама. 

„ПРВИ НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИЈСКИ ФЕСТИВАЛ УМЕТНОСТИ И ИГРЕ” НА ЧУКАРИЦИ

„Први национални олимпијски фестивала уметности и игре” одржан је у Театру на Брду, 
у организацији Удружења „Балканска алијанса”, а под покровитељством Општине. Током 
целодневног фестивала плесним наступима су се представиле балетске групе из Србије, као и 
гости из Републике Српске, и Русије, а сви учесници награђени су дипломама и пехарима. Осим 
такмичарског, овом пројекту из сфере културе и образовања, циљ је развој међународних 
пријатељских односа Србије са државама Балкана, Европе и Русије, као и обогаћивање 
образовног система и васпитања и патриотске свести омладине балканских земаља.
Манифестација је реализована уз подршку Народног позоришта у Београду, Руског дома у 
Београду и Културног центра „Чукарица”.

ОСМО САБРАЊЕ СВЕТЕ СРБИЈЕ

Други Евергрин Фест одржан је у Културном центру „Чукарица” у ор-
ганизацији Туристичке организације Чукарица и Танграм Центар, а уз 
подршку ГО Чукарица и Министарства културе. У пуној дворани КЦ 
Чукарица, публика различитих генерација певала је уз Наду Павло-
вић, Бети Ђорђевић, Жарка Данчуа, Тању Бањанин, Бојану Стаменов и 
Немању Радошевића. Присећајући се и великих уметника који су нас 
напустили, пала је и понека суза док је водитељ програма, Пеђа Ми-
лојевић говорио „Не дај се Инес”, песму Арсена Дедића. И овога пута, 
Eвергрин Фест и уметници који су наступали, указали су и на угроже-
не биљне врсте на националном простору (храст, јаблан, панчићева 
оморика, тиса, росуља и рамонда).

ЕВЕРГРИН ЗВЕЗДЕ НА ЧУКАРИЦИ
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Уз звуке неких од најлепших народних песама, које је компоновао чувени 
Миодраг Тодоровић Крњевац, уживали су посетиоци концерта који је одржан 
у Културном центру “Чукарица”, у част великом уметнику. Концерт је одржан 
у оквиру “Дана Европске баштине”, а поводом 30 година од смрти врхунског 
ствараоца српске народне музике, који је скоро цео животни век провео управо на Чукарици. Омаж је приредила 
Туристичка организација Чукарица, уз подршку Етно академског оркестра и Бранке Крњевац, ћерке композитора. 
У музичком делу програма учествовали су и песме композитора изводили Ренато Хенц, Дејан Јекнић, Никола Зекић, 
члан групе Легенде, Сара Благојевић, чланица групе Балканика, у пратњи Етно академског оркестра, док су о чика Мији, 
како су га сви ословљавали, причали мастер етномузиколог Стефан Манчић, маестро Љубиша Павковић, као и ћерка 
Миодрага Тодоровића Бранка Крњевац.

„ДАНИ РУШЊА”

Са идејом да негује зајед-
ништво, традицију, народ-
но стваралаштво и спорт-
ско такмичење, Удружење 
грађана Рушња, уз подрш-
ку Општине, организовало 
је манифестацију „Дани Рушња”. Тродневном манифестацијом и литургијом прослављена је и слава места Света Петка, а 
потом су одржани концерт КУД-а „Тандрчак” и изложба рукотворина и старих заната, као и прва Рушањска спортска олим-
пијада на којој су деца и родитељи, уз заборављене спортске дисциплине, провели незабораван дан. Трећег, завршног 
дана манифестације, одржана је пријатељска утакмица између ветерана ФК „Партизан” и ФК „Рушањ”, а након тога одржан 
је ревијални концерт под називом „Никад није касно” на којем је наступио Драган Ранковић-Боцке, мештанин Рушња.

Поводом обележавања великог хришћанског празника – Свете 
Тројице, који је уједно и храмовна слава у Сремчици, Удружење 
„Сремчица у срцу” у сарадњи са Градском општином Чукарица ор-
ганизовало је манифестацију под називом „Дани Сремчице”. Током 
манифестације уприличен је концерт КУД „Миломир Петровић“ на 
платоу испред Месне заједнице. Присутне је поздравио протојереј 
ставрофор и старешина Храма Свете Тројице у Сремчици Мирослав 
Стикић. Заслужним појединцима и удружењима уручене су плакете 
за подршку и помоћ у реализацији ове манифестације, а међу до-

битницима је и председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

ЧУКАРИЧКА ФЕРИЈАЛНА РОШТИЉИЈАДА

Чукаричка феријална роштиљијада је традиционална манифестација која се одржава 
12. годину заредом на Ади Циганлији, у организацији Феријалног савеза Чукарице и 
под покровитељством Градске општине Чукарица и Туристичке организације Чукари-
це. Ово гастрономско такмичење и дружење, под слоганом „Ћумуром са хумором”, оку-
пило је ове године 120 екипа које су се такмичиле у припреми роштиља. Поред припре-
ме роштиља, као и ранијих година, на бини су се представили и такмичили КУД-ови из 
целе Србије. Изложени су и традиционални занатски употребни предмети, а посетиоци 
су имали прилику да се опробају и у старим спортским вештинама као што су бацање 
камена с рамена, навлачење конопца, и трка у џаковима. Било је и плесних и окретних 
игара, као и фитнес програма, а најмлађи су се забављали уз анимацију екипе из „Мог 
супер распуста”.

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО МИОДРАГУ ТОДОРОВИЋУ КРЊЕВЦУ

„ДАНИ СРЕМЧИЦЕ”
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ФИНАЛНА ТРКА СПОРТСКИХ ГОЛУБОВА ПИСМОНОША ОД ЂЕВЂЕЛИЈЕ ДО ЧУКАРИЦЕ

Доласком голубова писмоноша који су прешли руту од 420 км, од Ђевђелије до Бе-
ограда, завршено је финале Светског такмичења спортских голубова писмоноша, 
које је по први пут одржано у нашој земљи, на Чукарици, у организацији ФЦИ ОЛР 
„Београдски АС Победник”, и уз подршку Градске општине Чукарица. Такмичење у 
овом све популарнијем спорту у свету одржано је на кампу у Великој Моштаници, 
где се током лета припремало више од 1000 голубова из 27 репрезантација целог 
света. Финална трка голубова писмоноша који су симбол мира и повезивања људи 
и нација посвећена је обележавању годишњице пробоја Солунског фронта. С обзи-
ром на то да је голубарство веома цењен хоби и спортска дисциплина, која у неким 
земљама Европе и Кине има вековну традицију и огроман број поклоника, целокуп-
но такмичење могло је да се прати и онлајн преко сајта ФЦИ.

Овогодишњи камп-табор „Осети авантуру 2021”, који традиционално организује Савез из-
виђача општине Чукарица, одржан је на Гучеву од 18. до 30. јула. На кампу су учествовали 
извиђачи из одреда „Михајловац” и „Бреза” са Чукарице, кao и два учесника из Одреда 
„Ратко Софијанић” из Ивањице. Савез извиђача општине Чукарица је на кампу организо-
вао воднички течај који је извођен комбинацијом предавања и практичног рада, уз мен-
торски надзор. Водови и воднићи су током програма активности кампа прошли кроз про-

цес организовања мањих активности и програмских целина на табору. Полазници течаја су организовали и излет са 
ноћењем ван места кампа где су применили стечена знања у планирању и организовању активности.

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ БОГОСЛУЖИО У ХРАМУ СВЕТОГ АПОСТОЛА ЛУКЕ НА КОШУТЊАКУ

Поводом храмовне славе, Његова светост патријарх српски г. Порфирије служио је свету 
архијерејску литургију у Храму Светог апостола и јеванђелисте Луке у Кошутњаку, уз 
саслужење свештенства и ђаконства Архиепископије београдско-карловачке. Славском 
сабрању поред великог броја верног народа присуствовао је и председник Градске 
општине Чукарица Срђан Коларић. На крају свете литургије патријарх Порфирије је 
поводом храмовне славе освештао славске дарове и преломио славски колач

ИЗВИЂАЧКИ КАМП „ОСЕТИ АВАНТУРУ 2021”

САРАДЊА СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ ЧУКАРИЦА

На Ади Циганлији одржана је друга по реду чукаричка гулашијада под називом „Гљи-
варска трпеза”, коју је организовала Туристичка организација Чукарица, у сарадњи са 
Миколошко-гљиварским савезом Србије, а под покровитељством Градске општине 
Чукарица. Манифестација је окупила бројна гљиварска друштва из Рашке, Новог Сада, 
Власотинца, Ниша, Петровца на Млави, Крупња, Бање Ковиљаче, Ваљева, Сврљига, 

Платичева, Врања, Сремске Митровице, Краљева и из наше престонице. Посетиоци су имали прилику да пробају разно-
разне производе од гљива, али и гљиварски гулаш, такозвани „гљиваш” и гљиварске деликатесе. Миколошко-гљиварски 
савез Србије је изложио гљиварску литературу, као и органске производе.

„ГЉИВАРСКА ТРПЕЗА”

Општина је, поред подршке добровољном давалаштву и учешћу у бројним акцијама које 
организује Црвени крст, заједно са овом организацијом изразила захвалност добровољ-
цима који су као даваоци више пута учествовали у спашавању живота. Поводом 11. маја, 
Националног дана добровољних давалаца крви, председник Градске општине Чукарица 
Срђан Коларић уручио је  признања и захвалнице вишеструким даваоцима крви, као и 
појединцима и колективима који су учествовали и подржали хуманитарне акције. И општи-
на је својом донацијом помогла раду општинске организације Црвеног крста,  обезбеди-
вши опрему, односно лутке за демонстрацију указивања прве помоћи за одрасле и децу.
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ОТВОРЕН ДНЕВНИ ЦЕНТАР И КЛУБ ЗА СТАРИЈЕ 
У ЖЕЛЕЗНИКУ
На иницијативу наших најстаријих суграђана, свечано је отворен Дневни центар 
и клуб за старија лица „Олга Ђулић“ у Железнику. Новоотворени клуб је понео 
име по Олги Ђулић, уметници, активисткињи и једној од оснивачица сениорског 
ансамбла са Чукарице.

Заменик градоначелника Горан Весић, заједно са начелницом Градске управе 
Сандром Пантелић, секретарком за социјалну заштиту Наташом Станисављевић 
и председником општине Чукарица Срђаном Коларићем, свечано је отворио 
нови Дневни центар и клуб „Олга Ђулић”, намењен старијим суграђанима у овој 
београдској општини. Како је том приликом истакао Весић, ово је тридесет први 
клуб за сениоре у Београду.

“Новоотворени клуб налази се у Старом Железнику и отворен је на иниција-
тиву старијих суграђана, у сарадњи са Општином Чукарица и захваљујући напо-
рима Секретаријата за социјалну заштиту. Ово је била прилика да покажемо шта 
све радимо када је реч о најугроженијим групама становништва, а то су најмлађи 
и најстарији – најмлађи, зато што о њима треба бринути, и најстарији, јер смо им 
захвални за све шта су урадили за наш град. Град Београд у тој области води изу-
зетно одговорну политику”, навео је Весић.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић је изразио очекивање 
да ће клуб окупљати бројне кориснике, те да ће у њему бити организована дру-
жења, поетске, књижевне и музичке вечери, изложбе слика и слично. Он је зах-
валио челницима Града Београда што подједнако воде рачуна о свим деловима 
Београда и поручио да Општина Чукарица наставља да ради заједно са Градом и 
Републиком, како би квалитет живота суграђана сваког дана био све бољи.

РАЗБОЈИ ЗА ТКАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДНЕВНИХ 
ЦЕНТАРА И КЛУБОВА ЗА СТАРИЈЕ
Дневни центар и клуб за старије у Жаркову, као један од најактив-
нијих у Граду, ради у постојећим епидемиолошким условима са 
мањим бројем корисника. Некима од њих дружење и активности 
у клубу веома значе, па поштујући све епидемиолошке мере на-
стављају да долазе у свој омиљени простор. Градска општина Чу-
карица донирала је клубу у Жаркову, као и новотвоореном клубу 
у Железнику, разбоје за ткање на којима ће корисници имати 
прилику да науче вештину израде тканих предмета. Овој дивној 
традиционалној вештини подучиће их радни терапеути који су 
их већ увели у тајне штрикања, хеклања, везења, бустовања вуне, 
твилинга, осликавања свиле и израде торби од папира. 

„ПЛЕС ЈЕ ПЛУС ЗА ВАШИХ 50+”
У оквиру пројекта „Плес је плус за ваших 50 +”, у организацији Соколског друштва Београд Матица и под покро-
витељством Градске општине Чукарица, на Ади Циганлији су се одржавали бесплатни плесни сусрети. Сви љуби-

тељи плеса имали су прилику да се опробају 
и науче плесне кораке на радионицама плеса 
које су организоване на платоу код ресторана 
„Језеро”. Заинтересовани учесници радиони-
ца, посебно генерација 50+, током ових тради-
ционалних летњих плесних сусрета савладали 
су основе плесних корака, али су се и дружили 
уз популарне ритмoве на мини плесним журка-
ма на отвореном.
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Представа за децу „Мала сирена”, која је урађена у копродукцији Културног центра 
„Чукарица” и театра „Колосеум” премијерно је изведена 25. септембра. Ова сјајна 
представа говори о морској принцези која оставља свој свет под морем како би освојила 
срце младог принца. Да ли је то исправна одлука или само хир из кога ће принцеза 
извући важну лекцију, сазнаће сви они који буду гледали ову занимљиву и пре свега 
поучну представу. Представа обилује музичким сонговима, необичним костимима и занимљивом сценографијом. Текст, 
музику, дизајн и режију потписује Петар Лазић. У представи играју: Оливера Николић, Петар Лазић и Кристијан Бранковић. 

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ „МАЛА СИРЕНА”

 „НИКО КАО МОЈ БЕОГРАД”

Поводом Дана Београда, Културни центар „Чукарица” је 
организовао фото конкурс „Нико као мој Београд”, који је 
заинтересовао многе наше грађане који се аматерски баве 
фотографијом. На конкурс је пристигло 237 фотографија 
од 35 аутора, од којих су три награђене. Прву награду је по 
оцени стручног жирија добила Тијана Лубура за фотогра-
фију „Љубав улице”, а награду јој је уручио градоначелник 
Београда др Зоран Радојичић. 

„Овакве акције су спонтане и искрене, а пружају увид 
у свакодневни поглед на град из угла грађана. То је посеб-
на димензија Београда, јер је наш град предиван у сваком 
погледу, а нарочито у тренуцима када уметничко око пре-
позна ситуацију или предео”, рекао је Радојичић

ПУЧИНИЈЕВЕ 
АРИЈЕ ЗА ПОЧЕТАК 
НОВЕ 2021. ГОДИНЕ

Концертом младих 
опер ских певача, оку-
пљених у удружењу 
„Bell`Opera”, Културни 
центар „Чукарица” по-
чео је музички про-
грам у 2021. години. 
Концертом Пучиније-
вих оперских арија 
и дуета „E lucevan le 
stele”, у режији Тадије 
Милетића и уз клавир-

ску пратњу Вање Шћепановић, чукаричкој публици пред-
ставили су се: Катарина Радовановић, сопран, Наташа Јо-
вовић, сопран, Младен Продан, тенор и Стеван Каранац, 
тенор. Удружење „Bell`Оpera” основали су млади, образо-
вани оперски певачи, који својим ентузијазмом желе да 
освеже оперску сцену и донесу нову енергију. Предста-
вљањем оперских дела на један иновативан начин они 
желе да повећају интересовање грађана за свет опере. 

ПОЗОРИШТЕ 
НА ЧУКАРИЦИ

Позоришна сезона 
у Културном центру 
„Чукарица” почела је извођењем представе „Женски 
разговори” по тексту Душка Радовића. У овом игро-
казу наступали су Светлана Цеца Бојковић, Весна 
Чипчић и Милан Цаци Михаиловић. Они су публи-
ци на духовит начин, за кафанским столом, открили 
своја размишљања о значају брака, разматрали су 
да ли су срећнији они који су стали на „луди камен” 
или пак они који избегавају озбиљне везе. Било је 
и речи о партнерском поверењу и многим другим 
мушко- женским питањима. Расправљајући о овим, 
за публику увек занимљивим темама, доајени српс-
ког глумишта су на крају представе добили огроман 
аплауз. 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ – 
СЕЋАЊЕ НА БЕОГРАДСКЕ БИОСКОПЕ 

У оквиру Дана европске баштине Културни центар „Чука-
рица” је у сарадњи са Факултетом примењених уметности 
организовао једну несвакидашњу изложбу „Несврстани су-
венири – дезенизација” и радионицу „Дезенизација”. Аутор-
ка изложбе и радионице, професорка Маја Гецић, покушава 
уз помоћ старих фотографија, техником дезенизације, да 
оживи београдске биоскопе из периода несврстаних који 
су некада и млађим и старијим Београђанима били „про-
зор у свет”. По речима Марије 
Радош „тадашњи биоскопски ре-
пертоар је управо захваљујући 
несврстаном државном статусу 
пружао илузију слободе „ек-
склузивно дозвољене” југосло-
венском културном амбијенту, 
насупрот остатку социјалистич-
ких земаља”. 
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БРОЈНЕ КРЕАТИВНЕ 
РАДИОНИЦЕ ТОКОМ ЛЕТА

Имајући у виду да радионице код деце и младих раз-
вијају машту и стваралачке способности, Културни 
центар ”Чукарица” је и овога лета, у складу са епидеми-
олошком ситуацијом,  организовао бројне бесплатне 
радионице: плетења, цртања, сликања, вајања, енглес-
ког језика, клавира, соло певања, израде уникатног на-
кита, као и играоница за правилан раст и развој девој-
чица. Осим за најмлађе, на програму су били и одређе-
ни садржаји за старије суграђане.
Циљ ових радионица је да наши суграђани кроз једно 
лепо дружење савладају неке нове вештине и креатив-
но проведу своје слободно време током лета, у пријат-
ном амбијенту и опуштеној атмосфери, под будним 
оком стручних особа, водитеља радионица. 

МУЗИЧКИМ И КЊИЖЕВНИМ 
АВАНТУРАМА ОБЕЛЕЖЕНА 
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Дечија недеља на Чукари-
ци обележена је концертом 
„Класика за малце” који је 
одржан у великом парку у 
Пожешкој улици, као и јед-
ним књижевним догађајем 
под називом „Авантура на 
видику” који је Културни центар „Чукарица” организовао за 
децу са посебним потребама ОШ „Милоје Павловић”. Деца из 
ПУ Чукарица и ученици ОШ ”Јосиф Панчић” имали су прили-
ку да се кроз познате композиције и нумере из омиљених 
дечијих цртаних филмова упознају са појединим музичким 
инструментима и класичном музиком која позитивно утиче 
на креативност, емоције и расположења. Биљана Марко-
вић, ауторка књиге „Авантура на видику”, уз помоћ дрвених 
лутака, испричала је ученицима ОШ „Миливоје Павловић”  
необи чне авантутуре мишице Савете и миша Свете. 

РАДИОНИЦЕ О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ 
НА ИНТЕРНЕТУ

Студенткиње завршне године Факултета организацио-
них наука, Кристина Петровић и Виолета Прошевски, у 
Културном центру ”Чукарица” су одржале четири ра-
дионице на тему „Заштита деце на интернету”. Током 
ових радионица оне су упознале присутне са број-
ним непознатим опасностима које вребају са интер-
нета и последицама дељења личних података путем 
друштвених мрежа. По њиховим речима податак је 
највреднија валута на интернету и треба бити обазрив 
приликом пласирања информација. На радионицама 
је било речи и о апликацијама за родитељски надзор, о 
заштити података, али и о карактеристикама појединих 
друштвених мрежа – Тик Току, Инстаграму, Јутјубу… 
Родитељи и деца су имали могућност да питају преда-
ваче све оно што их 
занима на ову тему, 
која има изузетан 
значај имајући у 
виду време које 
деца и млади про-
воде на друштве-
ним мрежама. 

У циљу подршке Срп-
ским допунским шко-
лама у дијаспори, у 
Културном центру 
„Чукарица” одржан је 
округли сто на тему 
„Сарадња и подршка 
Српским допун ским 
школама у дијаспори”. 
Округлом столу су присуствовали: представница Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектор 
за основно и предшколско образовање, Јасна Радојичић, 
представник ГО Чукарица за културу, Александар Благоје-
вић, координатори Српских допунских школа из Немачке, 
Биљана Букинац и Татијана Поповић, и Француске, Блаженка 
Тривунчић и Марија Праизовић, професор српског језика и 
књижевности, Данијела Алексић, координатор пројекта „Чи-
талачка значка”, Виолета Ђорђевић, виши саветник библио-
теке Града Београда, сарадник на пројекту, као и представ-
ници просветних радника из основних школа на Чукарици.  

Представницу КЦ „Чукарица” су присутне, путем видео 
презентације, упознали са свим програмима који су реали-
зовани са нашим школама у дијаспори од почетка пројекта 
„Моје наслеђе”, од 2018. па до 2021. године. Договорено је 
да се настави са програмом „Читалачка значка” и акцијом 
„Књига за друга”, као и покретање пројекта „Најлепше бајке”, 
у оквиру кога би ученици из дијаспоре и Чукарице писали и 
илустровали бајке, које би КЦ „Чукарица” штампао. Догово-
рено је и да се настави са обележавањем свих значајних да-
тума за српски језик и културу: Дан словенске писмености, 
Дан просветних радника, Дан рођења Вука Караџића... 

САРАДЊА И ПОДРШКА 
СРПСКИМ ШКОЛАМА У ДИЈАСПОРИ
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ГАЛЕРИЈА 73 – СИГУРНА КУЋА 
ЗА УМЕТНОСТ У ДОБА КОРОНЕ

У години када је пандемија Ковида-19 дословно закључала целу 
планету, па и највеће и најугледније културне институције, Галерија `73 
није посустала пред овим великим изазовом.

”Нисмо одустали од културе, јер смо желели да она буде доступна 
нашој публици, да буде спас свима који је препознају. Ми се трудимо да 
наша галерија, у овом времену пуног изазова, буде сигурна кућа сва-
ком посетиоцу”, истиче в.д. директора Мирела Пудар. 

Захваљујући креативном тиму Галерије `73, у самом почетку „лок-
дауна” направљене су дигиталне платформе. Тако су се сви пратиоци 
путем друштвених мрежа упознали са културним наслеђем, које је ст-
варано у пола века дугој традицији ове угледне институције културе са 
Бановог брда.

У времену које је потом уследило испраћено је бројним културним 
садржајима, бројним изложбама, књижевним програмима, предста-
вљањима култура других народа и креативним радионицама за чука-
ричке малишане. Није заборављено ни културно наслеђе, те су кроз 
Дане европске баштине представљени стари српски занати.

Уметност је специфична по томе што галерије нису места ризичног 
масовног окупљања. Изложбени простори увек могу да приме публику 
тако да се не праве гужве, уз поштовање свих епидемиолошких мера, 
тако да је сваки посетилац добродошао. 

Важно је, такође, напоменути да су сви поменути програми у Гале-
рији `73, захваљујући подршци Градске општине Чукарица, бесплатни.

Дан Галерије 73: посета председнице 
ГО Чукарица Лидије Јовановић у друштву 
представника Амбасада Словачке и Италије – 
г. Борис Кончек и г. Ензо Спирито

Галерија 73

Радионице за малишане

Дани европске баштине аутора 
Миливоја Мише Рупића

Сугурна кућа за уметност

Чукарички салон
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ПРИЗНАЊЕ ЗА РАД

Неуморан рад и залагање тима Галерије `73 круниса-
ни су престижном наградом Културно просветне зајед-
нице Србије „Златни беочуг” којом ова угледна институ-
ција сваке године награђује установе са највећим допри-
носом култури града Београда.

Куриозитет је да је то једина институција културе која 
функционише у систему београдских градских општина 
добитник овако једног вредног признања.

 Изложба Мире Маодуш 

 у Требињу

РЕГИОН СЕ ПОВЕЗАО КРОЗ КУЛТУРУ

Упркос томе што су границе широм света, Европе и региона чешће биле затворене, а њихов прелазак изискивао и 
многе друге компликације, дипломатска културна мисија Галерије `73 није заустављена.

Напротив, регионална сарадња добила је свој нови формат кроз промоцију уметника чија дела носе посебну мисију 
и граде мостове.

Најбољи доказ поруке Достојевског ”да ће уметност спасити свет” била је безрезервна регионална подршка уметни-
ка и институција културе која је резултирала изузетним културним догађајима.

Култура је важан сегмент у приближавању других земаља, она релаксира остале видове друштвено политичке са-
радње. Важно је да друштво препозна потенцијале и да додатно подржи ове напоре.  

Уметничка солидарност и језик пријатељства више него икад показали су се на делу у својој величанствености.
Истра, Скопље и Требиње су важне тачке на новој мапи културне мисије, јер са овим градовима последњих година 

негује се регионална културна сарадња. Она је у овом тренутку веома значајна за целокупан регион. Галерија `73 на-
ставља да повезује обале и гради културне мостове.

Сарадња са Културним  центрима региона је само наставак регионалне културне мреже која ће свој прави формат 
добити у времену које је пред нама...

 Награда Златни беочуг –

 председник ГО Чукарица Срђан Коларић 

 и директорка Мирела Пудар

 Представници Амбасаде
 Руске Федерације
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ДОСТОЈЕВСКИ ДОБИО МУРАЛ НА ЧУКАРИЦИ

У оквиру Дана духовне културе Русије у Србији, свечано је отворен мурал са 
портретом великог руског писца Фјодора Михајловича Достојевског у Тур-
гењевљевој 5. Мурал је осликан на згради Културног центра „Чукарица”, а 
његов аутор је познати српски муралиста Милан Милосављевић Дерокс. Ини-
цијатори ове акције, која се спроводи поводом двеста година од рођења јед-
ног од најутицајнијих писаца руске књижевности, су Руски дом у Београду и 
Градска општина Чукарица. Церемонији свечаног отварања присуствовали су 
заменица министарке културе Руске Федерације Олга Јарилова, министар без 
портфеља Ненад Поповић, амбасадор Руске федерације у Републици Србији 
Александар Боцан-Харченко, председник Градске општине Чукарица Срђан 
Коларић и директор Руског дома Јевгеније Баранов.

„Ово је огромна част за нашу земљу, јер овај мурал симболизије очување сећања на великог руског писца. Надамо 
се да ће се наша сарадња и убудуће динамично развијати, а томе доприносе и Дани духовне културе Русије у Србији”, 
рекла је на откривању мурала Олга Јарилова.

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан Харченко је захвалио граду Београду и општини Чукарица на откри-
вању мурала посвећеног Фјодору Достојевском, истичући да је то велики догађај, не само у области културне него и 
укупне сарадње двеју земаља.

Министар Ненад Поповић је истакао да је обележавање 200 година од рођења Фјодора Достојевског велики догађај 
за Србију, јер је овај писац волео Србију и подржавао руске добровољце који су долазили да ратују за слободу и неза-
висност наше земље.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић је изразио задовољство што се мурал са портретом великог 
руског књижевника Фјодора Михајловича Достојевског налази управо на овој општини.

„Портрет краси зид Културног центра „Чукарица” и симболично гледа на улицу која носи име једног од највећих 
писаца свих времена. Вишевековно пријатељство два народа, православље које нас повезује и блискост словенске 
културе су нешто што треба да чувамо и негујемо, истовремено не заборављајући наше заједничке странице историје. 
Оваква сарадња у области културе и уметности додатно зближава наше народе и употпуњује њихове и иначе снажне 
везе“, поручио је председник Коларић.

ИЗЛОЖБА О МАТИЈИ БАНУ „ПИСМА СА БАНОВЦА“

Поводом Дана општине Чукарица, на платоу код „Чесме” у Пожешкој улици 
уприличена је изложба која је посвећена Матији Бану. Изложбу под нази-
вом „Писма са Бановца” организовала je Туристичка организација Чука-
рица, у сарадњи са Центром за мултимедијалну уметност и комуникацију 
„Танграм” и Архивом Србије.

„Ауторски тим историчара и кустоса из Београда, историчара из Дубров-
ника, уз подршку Музеја града Београда, Народне библиотеке Србије, По-
зоришног музеја и Архива Дубровачке бискупије приредили су изложбу 
о животу Матије Бана. На изложби су презентовани најзначајнији подаци 
из биографије, сусрети и коресподенције, политичка и дипломатска актив-

ност, однос са две династије, чланство у САНУ, као и професура на Лицеју, са посебним нагласком на изградњу виле 
на Бановом брду”, истакао је Срђан Коларић подсећајући да је на падинама Кошутњака књижевник Матија Бан 1861. 
године подигао летњиковац у коме је окупљао најпознатије ондашње културне посленике, а по којем је читав овај 
крај почетком 20. века добио име Баново брдо.

Аутори изложбене поставке су Пеђа Милојевић и Светлана Митровић, а сарадници на истраживању и припреми 
изложбе из Државног архива Србије били су Јелица Рељић, др Татјана Кикић, Александар Марковић и Александра 
Јаношев. 

„Током припреме изложбе трудили смо се да прикупимо што више докумената, рукописа и фотографија који све-
доче како о добу између владавине две династије, тако и о значају који је својим радом оставио Матија Бан”, истакао 
је Пеђа Милојевић.

На изложби је по први пут приказан извод из матичне књиге крштених, где је уписан Матија Бан. У оквиру по-
ставке представљен је и део о начину на који грађани Бановог брда чувају сећање на великог писца и дипломату 
(име улице, име школе, споменик у његову част...).

Ова изложба је, такође, била приказана и у у оквиру манифестације „Дучићев дан“ на платоу испред Музеја Хер-
цеговине у Требињу.
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Градска општина Чукарица подржала је иницијативу грађана Жаркова да се стара школа у овом чукаричком насељу 
адаптира и претвори у Музеј Жаркова и Чукарице. Стара школа у Жаркову изграђена је 1840. године и овај изу-
зетно вредан и стар објекат заштићен је законом као споменик културе. Првобитно је била подигнута као управна 

зграда жарковачке општине, а 1880. године у њу је усељена основна школа и до данас је задржала исту намену. Зграда 
школе у Улици Аце Јоксимовића бр. 2 је редак примерак сачуваних сеоских школа из XIX века. С обзиром на чињеницу 
да је насеље Жарково имало статус општине у саставу Врачарског среза још пре настанка Чукарице, установа ће се 
звати Музеј Жаркова и Чукарице.

Објекат старе школе био је руиниран и није био ни у каквој функцији. Градска општина Чукарица је укњижила обје-
кат, прибавила сагласност Републичке дирекције за имовину и добила техничке услове од Завода за заштиту споме-
ника културе града Београда, под чијом је заштитом. Такође, израђен је пројекат просторне адаптације и претварање 
тог простора у установу културе. Пројекат је одобрио Завод за заштиту споменика културе града Београда и након 
издавања грађевинске дозволе, Градска општина Чукарица је потписала уговор са донаторима за прву фазу радова. 
Прва фаза адаптације обухвата радове на замени постојеће кровне конструкције, тесарске радове, заштиту таванске 
конструкције од атмосферских падавина полиетенском фолијом, лимарске и изолатерске радове.

Коларић је нагласио да ће нови објекат значајно обогатити културни живот становника Жаркова, а и целе Чукарице.

Реконструкција овог објекта један од најбољих примера сарадње грађана, привреде, Општине и Града. 
Град Београд је препознао важност овог објекта културе за грађане Чукарице, те ће финансирати другу 
фазу радова на адаптацији старе школе у Жаркову. Поред сталних поставки, које су везане за историју 
овог дела града, у новоадаптираном простору биће организоване и изложбе, књижевне вечери, кон-
церти и бројне културне манифестације. У плану је да се у дворишту постави летња сцена на којој ће се 
одржавати бројна културна дешавања, концерти, представе, књижевне вечери и промоције, 
истакао је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

Осим првог музеја Чукарице, побринули смо се да наша општина добије и своје прво позориште. Ком-
плетном реконструкцијом некадашњег биоскопа „Шумадија”, направили смо нову позоришну сцену „Теа-
тар на Брду”, која је постала права мала ризница уметности за све генерације. Са жељом да култура буде 
доступна у свим деловима наше општине, адаптирали смо простор Галерије Сања у Сремчици и рекон-
струисали салу Дома културе у Остружници. Уз богат програм у реномираним културним установама 
као што су Галерија ’73 и Културни центар „Чукарица”, које посећује све већи број Београђана, са пуним 
правом могу да кажем да Чукарица даје велики допринос културној сцени наше престонице, 
поручио је председник Коларић.
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СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ ЗА ЧУКАРИЧКЕ 
ШКОЛЕ И КЛУБОВЕ

Спортски савез Чукарице, уз подршку Градске 
општине Чукарица, наставља са акцијом поделе 
спортских реквизита за наставу физичког васпи-
тања чукаричким школама. Ова акција се реализује 
са циљем побољшања квалитета одржавања на-
ставе физичког васпитања и доприноси здравом 
развоју чукаричких школараца. Поклоне општине 
добило је 56 спортских клубова, чланова Спортског 
савеза „Чукарица 2018”, а ова донација биће им од 
значајне користи за обављање свакодневних тре-
нинга и спортских такмичења. 

ПРОМОВИСАЊЕ СПОРТА и ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Фудбал, одбојка, кошарка, рукомет, крос, атлетика и стони тенис су спортови у 
којима су успешно одржана бројна школска такмичења. Велики број малиша-
на окупиле су и традиционалне манифестације „Мала олимпијада” и „На слово, 
на слово”.

„Развој школског спорта један је од приоритета општине Чукарица, јер 
представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота на-
ших најмлађих. Желимо да деца од најранијег узраста стекну здраве животне 
навике, науче шта је тимски дух и фер плеј и како да поштују своје другаре”, 
поручио је члан Већа Славиша Шотра.

ВАУЧЕРИ ЗА СПОРТСКУ ОПРЕМУ ЗА МЛАДЕ СПОРТИСТЕ

Општина Чукарица велику пажњу посвећује развоју спорта и подстицању својих 
најмлађих суграђана да се баве спортским активностима. Најбоље међу основцима 
и средњошколцима са Чукарице, већ традиционално, општина награђује ваучери-
ма за куповину спортске опреме. Прошле године ваучере је добило 55-оро ученика 
који су освојили медаље на републичким спортским такмичењима. Такође, ваучере 
је добило још 175 спортиста из клубова који су освојили неко одличје на републич-
ком, европском, светском првенству или олимпијади. Ове године додељено је 150 
ваучера најбољим ђацима, професорима и спортистима.

„Поносни смо на резултате које сте постигли. Општина Чукарица има вредну и талентовану децу и труди се 
да их мотивише и подржи да се баве спортом”, рекао је Славиша Шотра упутивши захвалност деци, наставни-
цима и родитељима који су подједнако заслужни за њихове спортске успехе. 

ШКОЛСКИ СПОРТ
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„БСК 1926” ИЗ БАЋЕВЦА ПОБЕДНИК ОВОГОДИШЊЕГ 
ЗИМСКОГ ФУДБАЛСКОГ ТУРНИРА „ЧУКАРИЦА 2021”

Овогодишњи, 29. Зимски фудбалски турнир „Чукарица 2021” завршен је 
у недељу, 28. фебруара, свечаном доделом пехара и плакета најбољим 
екипама и појединцима. Победнички пехар чукаричког турнира освоји-
ла је екипа ФК „БСК 1926” из Баћевца, која је у финалној утакмици победи-
ла другопласирану екипу ФК „Сремчица”, након нерешеног резултата 1:1 
у редовном току утакмице и победе клуба из Баћевца после извођења једанаестераца. Треће место припало је 
фудбалерима клуба „Лештане”. Након финалне утакмице, која је, као и све претходне, одиграна без присуства 
публике због епидемиолошке ситуације и уз максимално поштовање свих прописаних мера, на терену ФСБ на 
Ади Циганлији, пехар победнику уручио је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Задовољство ми је да на самом крају овогодишњег 29. Зимског фудбалског турнира „Чукарица 2021” упу-
тим честитке победнику на изузетном резултату и квалитетној игри, али и свим екипама и фудбалерима који су 
показали борбеност, знање и фер плеј. Захваљујем се посебно нашем промотеру Дики Стојановићу, који нас је 
подржао и свим фудбалским стручњацима који су годинама уназад уз наш турнир”, рекао је у обраћању пред-
седник Коларић. 

МАРИНА МАЉКОВИЋ ПРОМОВИСАЛА ЖЕНСКИ 
СПОРТ У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ЖАРКОВО

Идејни творац Института за женски спорт и селекторка женске ко-
шаркашке репрезентације Марина Маљковић посетила је Спорт-
ски центар Жарково у којем девојчице основношколског узраста 
већ две године бесплатно тренирају кошарку у оквиру „Покрета за 
женску кошарку”, а овом приликом промовисани су нови програ-
ми тренинга ритмичке гимнастике и бадминтона за девојчице. 

„Порука која је битна за све девојчице Србије и оне које су кренуле да се баве 
спортом, јесте да буду активне, да изађу ван оквира, јер само активан појединац 
може да дође до великих успеха у животу. Девојчице Србије, бавите се спортом 
и будите здраве”, рекла је Марина Маљковић. 

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић истакао је да му је ве-
лико задовољство што је у сали у Жаркову одржана промоција женског спорта.

„Захваљујем се нашој прослављеној кошаркашици и селекторки репрезентације чијом заслугом већ две 
године девојчице потпуно бесплатно тренирају кошарку у Спортском центру Жарково. Настављамо и даље 
сарадњу и ширимо је на друге спортове. Институт за женски спорт је подржала и Влада Републике Србије, а 
општина Чукарица је увек ту да помогне све оне пројекте који су у духу спорта”, истакао је Коларић.

ХУМАНИТАРНА АУКЦИЈА МАРИНЕ МАЉКОВИЋ И 
АМБАСАДОРКИ ИНСТИТУТА  ЗА ЖЕНСКИ СПОРТ

Институт за женски спорт, уз подршку Градске општине Чукарица, 
одржао је у Спортском центру Жарково јавни час поводом завр-
шетка прве сезоне, на којем су девојчице презентовале спортске 
вештине које су научиле у оквиру бесплатних тренинга које је 
Институт организовао. У дружењу са девојчицама учествовале су 
амбасадорке Института Соња Васић, Зорана Аруновић и Милица 
Мандић, које су присутнима упутиле речи охрабрења да наставе да се усавршавају, уче и баве спортом. 

Поред идејног творца Института за женски спорт Марине Маљковић, догађају су присуствовали први 
потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић, председник Градске 
општине Чукарица Срђан Коларић, помоћник председника Петар Мандић и члан Општинског већа Славиша 
Шотра.

По завршетку јавног часа у Спортском центру Жарково, у Галерији ’73 на Бановом брду одржана је хумани-
тарна аукција предмета које су донирале наша прослављена кошаркашица и селекторка женске кошаркашке 
репрезентације Марина Маљковић и амбасадорке Института за женски спорт. На аукцији су биле понуђене 

слике наше прослављене кошаркашице Дајане Бутулије, као и предмети 
оснивача Института за женски спорт Марине Маљковић и амбасадорки, а 
прикупљени новац намењен је за Клинички центар Србије, Унивезитетску 
дечју клинику Тиршова, Институт за ментално здравље, Институт за здрав-
ствену заштиту мајке и детета, Одељење за испитивање и лечење болести 
новорођенчета и Основну школу „Антон Скала”.
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САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО

Општина Чукарица је једна од првих београдских општина која је формирала, у складу 
са Статутом, Савет за здравство. У условима опште епидемиолошке ситуације указала 
се још већа потреба за формирањем овог саветодавног тела, јер је задатак савета да 
правовремено реагује, обезбеди адекватне мере и координацију свих институција које 
брину о јавном здрављу становништва на територији општине.

Један од програма који је покренула Градска општина Чукарица и већ седам година 
континуирано и са успехом спроводи је пројекат хипотерапије. Општина Чукарица за-
сада једина спроводи овај програм намењен деци којој је потребна посебна брига, а 

којима је додир коња благородан. Ова врста терапије одржава се на Хиподрому уз стручну асистенцију удружења „Поткови-
ца”, а похађају је малишани инклузивних група ПУ Чукарица. 

ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

У сарaдњи са Националном службом за запошљавање, Центром за социјални рад Чукари-
ца и Школом за образовање одраслих „Ђуро Салај”, општина велику пажњу посвећује функ-
ционалном образовању одраслих, посебно ромске популације. У циљу сталне мотивације 
Рома да се прикључе програму и заврше основно образовање, у општини је одржан низ 
састанака и трибина, посвећени овој важној теми. Oпштина је  уредила својим средствима  
пункт у Сремчици, где се одвија настава и где су  далеко квалитетнији услови за рад полазника и наставника. 

ХИПОТЕРАПИЈА

Градска општина Чукарица већ четврту  годину спроводи програм помоћи породицама 
са децом којој је потребна додатна подршка. Програм, под називом „Предах”, има за 
циљ да пружи породицама помоћ и подршку у свакодневним кућним пословима и тако 
омогући родитељима да се посвете деци. У оквиру овог програма, који тренутно користи 
20 породица са Чукарице, геронтодомаћице агенције „Нана” обављају лакше кућне 
послове или набавку два пута недељно, што, према речима корисника много значи како 
би провели више времена са својом децом. 

„Такође трудимо се да на сличан начин бринемо и о нашим старијим суграђанима 
који живе сами, тако да ове године имамо 122 корисника помоћи у кући, али и услугу 
телеасистенције. Tелеасистенцијa je посебан вид помоћи и подршке старијим и болесним 

лицима који живе сами, а ову врсту услуге током године користило је 25 корисника”, истакла је чланица Већа Стана Лукић.
Општина Чукарица спроводи или пружа подршку у бројним инклузивним програмима и програмима социјалне заштите, јер 
су у фокусу пажње најмлађи становници и старији којима је потребна помоћ у трећем животном добу.

ПОМОЋ НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА И ПОРОДИЦАМА 
СА ДЕЦОМ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

Радионицама посвећеним репродуктивном здрављу жена, ГО Чукарица и Дом здравља 
„Др Симо Милошевић” желели су да подстакну  младе Ромкиње да  континуирано брину 
о свом репродуктивном здрављу. Трибине су одржане у насељима Рушањ, Макиш, 
Железник и Сремчица.

„Намера нам је да вам заједно са тимом Дома 
здравља помогнемо да сазнате како да на најбољи 
начин сачувате своје репродуктивно здравље, 
да се заштитите од нежељене трудноће и полно 
преносивих болести”, рекла је Стана Лукић.

РАДИОНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ ЖЕНА
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НОВИ ДОМ У ОСТРУЖНИЦИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА

Породице које су донедавно живеле у привременом колективном смештају на Ади Циганлији уселиле су се у 
нове домове у насељу Остружница. Куће у овом чукаричком насељу добило је 25 интерно расељених поро-
дица са Косова и Метохије и седам социјално угрожених породица.
Породице су посетили и са њима разговарали заменик градоначелника Београда Горан Весић и председник 
Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Заједничким напорима организације „Хелп”, која је донирала куће, Града Београда, Градске општине Чука-
рица, која је урадила улицу, обезбедила плацеве и сву инфраструктуру, као и нашег Комесаријата за избегли-
це, успели смо да променимо живот за 32 породице које су живеле неусловно”, рекао је Весић и додао да је 
реч о простору који је био општинска земља, те да је сада направљен готово нови део Остружнице.

„Наша општина брине о свим становницима, па самим тим и о интерно расељеним лицима која станују на 
Чукарици. Расписавили смо конкурсе на којима су интерно расељена лица добијала помоћ у грађевинском 
материјалу, како би oни који имају своје плацеве успели да изграде сопствене домове. Такође, заједно са Ко-
месаријатом за избеглице обезбеђујемо и друге врсте помоћи”, истакао је Коларић.

Градска општина Чукарица у сарадњи са Комесаријатом за 
избеглице и миграције РС обезбедила је једнократну по-
моћ у виду грађевинског материјала избеглим и интерно 
расељеним лицима на територији наше општине, ради по-
бољшања услова становања. Ова врста помоћи намењена 
је за завршетак започете градње или за адаптацију неуслов-
них стамбених објеката у којима ова лица живе са својим 
породицама. Једнократну бесповратну помоћ у 2020. го-
дини добило 12 породица избеглих лица у вредности од 
5.500.000,00 динара и 13 породица интерно расељених 
лица у вредности од 3.850.000,00 динара, док је у 2021. го-
дини ову врсту помоћи добило 8 породица  избеглих лица 
у вредности од 4.200.000,00 динара и 11 породица интерно 
расељених лица у истој вредности.

У сарадњи са Kомесаријатом за избеглице и миграције РС, током протекле године 36 породица, а током 
ове 35 породица, је добило новчану помоћ због тешке материјалне и здравствене ситуације. Осим тога, прет-
ходне године је извршена подела огревног дрвета за 20 породица, а ове за њих 25. У просторијама Црвеног 
Крста Чукарица извршена је и расподела хуманитарних пакета хране најугроженијим породицама избеглих и 
интерно расељених лица, добијених од Комесаријата за избеглице и миграције РС.

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
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ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС ЗА ПОМОЋ НАЈСТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Одмах по увођењу ванредног стања, оформљен је Волонтерски 
сервис са циљем да пружи помоћ нашим најстаријим суграђанима, 
који у условима опасности од COVID-19 инфекције нису били у прили-
ци да излазе из својих кућа. Кол центар општине радио је свакоднев-
но, чак и викендом и празницима, и био доступан за све захтеве наших 
пензионера. Волонтери општине су били на услузи нашим сениорима 
како би им омогућили све оно што им је било неопходно за несметан 
живот, од основних намирница, до средстава за хигијену и лекова. По-
ред тога, побринули смо се да пружимо подршку и глувим и наглувим 
лицима, који су имали могућност да путем СМС поруке пошаљу списак 
својих потрепштина. Нисмо заборавили ни власнике кућних љубима-
ца, које смо повезали са удружењем Animal Rescue Serbia, организа-
цијом која нам се придружила у волонтерском раду. Поред помоћи 
у шетњи, волонтери су били на располагању и за савете и све везано 
за задовољење потреба кућних љубимаца. Велики број младих Чука-
ричана, али и оних нешто старијих, чланови Хуманитарне организа-
ције „Колевка” и Удружења „Статисти”, као и волонтери Црвеног крста 
Чукарица свакодневно су били од велике помоћи нашим старијима и 
показивали велику храброст и ентузијазам. 

„Поносан сам на чињеницу што млади гаје праве вредности попут 
комшијске солидарности и хуманости, као и бриге о нашим бакама и 
декама, који су стварали и градили ову земљу”, истакао је председник 
Градске општине Чукарица Срђан Коларић. 
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СОЛИДАРНО ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Градска општина Чукарица организовала је поделу пакета помоћи 
пензионерима слабијег материјалног стања, са примањима мањим од 
30.000 динара, које је обезбедио Град Београд у сарадњи са Привредном 
комором Београда. Подељено је око 18.000 пакета чукаричким пензио-
нерима старијим од 65 година, а који су садржали најважније животне 
намирнице и хигијенска средства. Водили смо бригу и о корисницима 
народних кухиња којима смо доносили оброке на кућну адресу. Оства-
рена је сарадња и са „Банком хране” Београд, хуманитарном организа-
цијом чија је главна делатност прикупљање и дистрибуирање вишка 
хране грађанима слабијег социјалног статуса од компанија-произвођа-
ча хране, агро-индустрије и трговинских ланаца. И амбасада Републике 
Азербејџан донирала је хуманитарне пакете нашим најугроженијим ста-
новницима у насељу Сремчица. 

Желећи да изађе у сусрет и пружи подршку свим припадницима 
Војске Србије, МУП-а и здравственим радницима, који су се свакодневно 
борили против епидемије корона вируса, друштвено одговорна компа-
нија „Сим Дил д.о.о.” приредила је леп гест. Наиме, током трајања ванред-
ног стања, припадници војске, полиције и здравствени радници имали 
су прилику да региструју своје возило уз потпуно бесплатан технички 
преглед, који им је поклонила ова компанија. 

„Уз овако интензиван и захтеван рад, како у општини, тако и на те-
рену, трудили смо се да обезбедимо све неопходне услове са циљем да 
заштитимо и наше волонтере и кориснике и, уз придржавање мера, у 
томе смо у потпуности успели. Искористио бих прилику да се захвалим 
и великом броју познатих личности са наше општине, међу којима су ис-
такнути спортисти, глумци, музичари, који су пружили подршку нашем Волонтерском сервису и позвали Чукарича-
не да му се прикључе. Заједно са волонтерима су учинили велику ствар за своје суграђане, Чукарицу и нашу Србију, 
што никако нећемо заборавити“, поручио је председник Коларић.

ПОМОЋ ЧУКАРИЧАНИМА ПРИ ИМУНИЗАЦИЈИ 

Од почетка имунизације нисмо желели да дозволимо да наши нај-
старији суграђани остану без вакцине јер не знају како да се пријаве, 
где треба да оду или немају превоз. Свим Чукаричанима старијим од 65 
година, кол центар Градске општине Чукарица од јануара месеца пружа 
помоћ приликом попуњавања електронског упитника којим се исказује 
интересовање за вакцинацију против вируса COVID-19. 

Поред сталних пунктова за имунизацију против вируса COVID-19 на 
Чукаричкој падини, и једно време у Културном центру „Чукарица”, ор-
ганизовали смо и вакцинацију грађана у приградским насељима Чу-
карице са жељом да се омогући приступачнија имунизација у месту 
становања.  Прилику да се вакцинишу на мобилним пунктовима имали 
су становници насеља Умка, Рушањ, Остружница, Велика Моштаница, 
Сремчица и Железник. Такође, могућност да приме вакцину имали су 
и становници неформалних ромских насеља за које смо организовали 
вакцинацију на пункту на Чукаричкој падини.

„На овај начин желели смо да изађемо у сусрет нашим суграђани-
ма у насељима удаљенијим од центра Чукарице и омогућимо им да се 
вакцинишу у својим амбулантама без чекања. Општина, такође, изла-
зи у сусрет и на имунизацију свакодневно одвози и грађане који због 
здравствених проблема нису у прилици да сами оду на имунизацију. 
Укупан број вакцинисаних лица на Чукарици је нешто већи од 90.000, 
а у процентима износи 61,88%”, рекао је председник Градске општине 
Чукарица Срђан Коларић. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Председник Скупштине 
ГО Чукарица
ЛИДИЈА ЈОВАНОВИЋ
Тел. 3052-135
ljovanovic@cukarica.rs

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

Заменик председника Скупштине 
ГО Чукарица
МИЛАН СТОЈИЋ
Тел. 3052-135
mstojic@cukarica.rs

Заменик секретара Скупштине 
ГО Чукарица
ЈАСМИНА МИЛОШЕВИЋ
Тел: 3052-138
јmilosevic@cukarica.rs

СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА 
У 2020/21. ГОДИНИ

Скупштина је највиши орган Градске општине Чукарица који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом, Ста-
тутом града Београда и Статутом градске општине Чукарица. Скупштину чини 45 одборника које бирају грађани на непосредним 
изборима.

Одборници Скупштине ГО Чукарица током 2020/2021. године усвојили су низ значајних одлука, информација, програма, планова и 
извештаја битних за развој општине Чукарица и за бољи живот свих њених грађана. У раду се користио договор са председницима од-
борничких група које имају одборнике у Скупштини ГО Чукарица, уз прихватање сугестија и предлога за рад Скупштине. Припремљеност 
седница и материјала који су разматрани, присуство представника јавних предузећа, као и информисање о свим актуелним питањима, 
утицали су на ефикасан рад на седницама.

Конститутивна седница Скупштине ГО Чукарица одржана је 20. августа 2020. године на којој су потврђени мандати за 45 одборника 
Скупштине. На првој, конститутивној, седници изабрана је председница Скупштине Лидија Јовановић, дипломирани економиста, а за за-
меника председника Скупштине изабран је Милан Стојић. За секретара Скупштине изабрана је Гордана Поповић, дипломирани правник, 
а за њену заменицу Јасмина Милошевић. У септембру месецу 2020. године изабрани су председник општине Срђан Коларић, заменик 
председника Бранислав Ћелић и чланови Већа. Такође, у наредном периоду уследило је образовање сталних радних тела Скупштине, у 
виду комисија и савета, за разматрање питања из своје надлежности. 

Сваке године поводом Дана општине додељује се највиша награда Градске општине Чукарица, награда „Матија Бан”. У 2020. години, 
добитници награде „Матија Бан” су били  Љубомир Сарамандић и Бранимир Ђокић. 

У протеклој години, на седницама Скупштине усвојени су следећи Предлози: 
–  Програм за уређење и доделу грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката, као и изградњу и одржавање комуналне 

инфраструктуре ГО Чукарица за 2021. годину; 
– Програм асфалтирања и уређења улица и тротоара на територији ГО Чукарица за 2021. годину; 
– Програм уређења дечијих игралишта и спортско рекреативних простора на територији ГО Чукарица за 2021. годину; 
–  Програм за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање, као и уређење аутобуских стајалишта ГО Чукарица за 2021. годину; 
У децембру 2020. године усвојени су Одлука о буџету ГО Чукарица за 2021. годину и  Кадровски план запослених у Управи ГО Чукарица 

за 2021. годину. Дате су сагласности на Програм рада и финансијски план:  Културног центра „Чукарица”, Културне установе „Галерија ’73”, 
Спортске организације Чукарица  и Туристичке организације Чукарица за 2021. годину. Дата је сагласност на расподелу добити јавног 
предузећа „Пословни центар Чукарица” за 2019. годину и сагласност на Програм пословања  за 2021. годину, са финансијским планом. 
Такође, донет је Правилник о награђивању ученика, спортиста, наставника/професора, тренера, аматерских спортских организација за 
остварене резултате у олимпијским и параолимпијским спортовима. 

У 2021. години усвојени су:
–  Извештаји о раду: Скупштине ГО Чукарица и радних тела Скупштине, председника ГО Чукарица и Већа, Канцеларије за младе ГО 

Чукарица,  Штаба за ванредне ситуације ГО Чукарица; 
–  Извештаји о раду и финансијском пословању, као и извештаји о раду управних и надзорних одбора: КЦ „Чукарица”, КУ „Галерија ’73”, 

Туристичке организације Чукарица, Спортске организације Чукарица и ЈП „Пословни центар Чукарица” за 2020. годину; 
– Извештај о раду Црвеног крста Чукарица за 2020. годину;
–  Извештаји о извршењу буџета за период 01. јануар–30. јуни 2021. године и период 01. јануар–30. септембар 2021. године; 
– Извештај ДРИ-а о консолидованом финансијском извештају завршног рачуна буџета за 2020. годину ГО Чукарица. 
У текућој години дата је сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута КЦ „Чукарица”, као и сагласност на Правилник о изменама и 

допунама Правилника о оранизацији и систематизацији послова и радних задатака у  КЦ „Чукарица” и  сагласност на Одлуку о измени и 
допуни Статута КУ „Галерија 73”. Такође, донет је План за постављање привремених објеката-киоска на подручју ГО Чукарица. 

У мају текуће године усвојена је Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2020. годину и дата је сагласност 
на Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни центар Чукарица” за 2020. годину, именовани су в.д. директора КУ 
„Галерија  73”, в.д. директора Спортске организације Чукарица, в.д. директора Туристичке организације Чукарица и  в.д. директора ЈП 
„Пословни центар Чукарица”. 

Добитници награде „Матија Бан” за 2021. годину су  Вукотић Момчило и Караси Станислав.
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ЧЛАНОВИ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Помоћник председника 
за област финансија 

НИКОЛА АРИТОНОВИЋ 
Тел. 3052-199

naritonovic@cukarica.rs

Помоћник председника  за 
област друштвених делатности 

ПЕТАР МАНДИЋ  
Тел. 3052-199 

pmandic@cukarica.rs

Помоћник председника 
за област спорта 

ЈОВИЦА ГОСТОЈИЋ 
Tел. 3052-199 

jgostojic@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

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

МИРОСЛАВ ТОДОРОВИЋ
Ресорна задужења: саобраћај, 
ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, водопривреда и 
ванредне ситуације.
Тел. 3052-120
mtodorovic@cukarica.rs

СЛАВИША ШОТРА
Ресорна задужења: 
предузетништво, запошљавање 
и омладина и спорт.
Тел. 3052-135
ssotra@cukarica.rs

ВУК ЈАНКОВИЋ
Ресорна задужења: привреда, 
пољопривреда и екологија. 
тел. 3052-120
vjankovic@cukarica.rs 

ЧЕДОМИР СОВТИЋ
Ресорна задужења: 
асфалтирање улица и тротоара, сигнализација, 
улична расвета и ЈКП „Зеленило Београд”. 
Тел. 3052-120
csovtic@cukarica.rs

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

ДЕЈАН ЈАЊИЋ
Ресорна задужења: 
основно, средње, више и високо образовање 
и односи са верским заједницама.
Тел. 3052-135
djanjic@cukarica.rs

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
имовинско-правни и грађевински послови, 
урбанизам, привремено насеље Макиш, 
привремени објекти, ЈП „Градско стамбено” 
и електране.
Тел. 3052-135
mijovanovic@cukarica.rs 

АЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ
Ресорна задужења: невладине организације, односи са удружењима 
грађана, РВИ и култура, пословни простор, стајалишта, ЈКП “Градска 
чистоћа”, комунална инспекција и полиција и зоохигијена.  
Тел. 3052-135
ablagojevic@cukarica.rs
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Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда и ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
усвојили су Акциони план водоводног и канализационог система на подручју општине Чукарица. 
Канализација на територији општине Чукарица гравитира ка два независна канализациона система: 

Централном и Остружничком канализационом систему. Насеља Умка, Пећани, Руцка, Велика Моштаница, 
Остружница и део Сремчице (западно од Београдске улице) припадају Остружничком канализационом 
систему. Главни предуслов реализације изградње канализације отпадних вода у поменутим насељима је 
изградња постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) Остружница као главног објекта за пречишћавање 
свих отпадних вода са сливног подручја пре упуштања у реку Саву. 

Градска општина Чукарица ушла је у програм „ЧИСТА СРБИЈА”, у оквиру кога се интезивно ради на 
пројектовању ППОВ Остружница, као и на пројектовању примарне и секундарне фекалне канализације 
за насеље Остружница. На тај начин грађани ће добити канализацију, а обезбедићемо и да се више не за-
гађује земља, односно да се отпадне воде прерађују и да у чистом облику одлазе у Саву.
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