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Драги Чукаричани,

Претходних година смо вредно и напорно радили трудећи се да нам 
свака година буде боља и успешнија од оне коју испраћамо. Свака нова 
година представљала је нову шансу да остваримо своје жеље, снове и 
планове. То нам је давало подстрек за испуњење задатих циљева, мо-
тивисало нас је да будемо спремни за нове изазове, а све у циљу уна-
пређења живота грађана на нашој Чукарици.

Када сањате велике снове, верујете у њих и вредно и истрајно радите, они морају да се остваре. 
Један од најважнијих пројеката за који сам се залагао од доласка на чело општине је формирање прив-
редно-комерцијалне зоне Макишко поље. Сада када се овај сан остварује, када се убрзано одвијају ра-
дови на изградњи београдског метроа управо на овом месту, када мењамо животе не само Чукаричана 
и Београђана, већ свих становника Србије, могу са поносом да кажем да за наше снове нема граница.

На Чукарици се много ради, али ниједан велики пројекат не бисмо могли да реализујемо без подрш-
ке Града Београда и Владе Републике Србије. Захваљујући томе што радимо заједно, Градска општи-
на Чукарица већ постаје један од водећих делова Београда када је инвестирање у питању. Постајемо 
општина нових пословних могућности, општина коју све већи број људи бира за живот, општина која 
остварује снове генерација грађана. Нескромно могу да кажем да је Чукарица општина будућности!

Велики инфраструктурни пројекти су важни, али не треба заборавити ни све оне мање пројекте 
који побољшавају квалитет живота наших Чукаричана. Континуирано, готово у свим временским усло-
вима, радили смо на изградњи и санацији чукаричких улица и тротоара, реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже, постављању јавне расвете, уређењу дечјих игралишта, стварању бољих услова 
у школама и вртићима.

Изградњом фискултурне сале у Остружници, отварањем новог вртића „Филмић” за око триста мали-
шана, уређењем три нова парка за децу и бројним пројектима у области спорта, образовања и културе 
показали смо да је брига за наше најмлађе најважнија.

Водећи се мишљу да је култура стуб сваког друштва, након отварања првог позоришта, нашим Чу-
каричанима смо подарили и установу културе какву до сада нису имали – Завичајни музеј Жаркова. 
У част великану по којем је Баново брдо добило име, подигли смо споменик Матији Бану на платоу 
испред зграде општине.

Ви сте нам поклонили поверење, а наша је обавеза да се боримо за боље сутра и нећемо одустати. 
Наставићемо вредно да радимо и градимо – за будућност наше Чукарице! 

Срдачно,

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

„Изградњу метроа у Београду омогућио је брзи и 
снажни економски развој Србије, а тај пројекат значи 
за целу Србију, а не само за главни град, јер ће бити 
додатни економски замајац, који ће обезбедити 
веће плате и пензије за све”, поручио је председник 
Републике Србије Александар Вучић, по обиласку 
радова на Макишком пољу.
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ЧУКАРИЦА НАПРЕДУЈЕ

У насељу Горица у Сремчици током овог пролећа санирана је Улица Жила Верна
у дужини од 600 метара.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић обишао је завршне 
радове на уређењу ове саобраћајнице заједно са помоћником председника Петром 
Мандићем и чланом Општинског већа Чедомиром Совтићем.

„Реч је о улици која се простире унутар самог насеља у непосредној близини 
Основне школе „Душко Радовић” и вртића „Горица”, те је њено уређење било 
неопходно. Овим радовима омогућили смо уређен и безбедан прилаз како на-
шим најмлађим становницима, тако и станарима околних зграда, на чију ини-
цијативу је и извршена санација коловоза”, истакао је председник Коларић.

Комплетна реконструкција, коју су на иницијативу општине спровеле екипе ЈКП 
„Београд пут”, обухватила је замену дотрајалог коловоза, као и поправку ивичњака и 
шахтова на местима где је било оштећења.

Oдмах по завршетку Улице Жила Верна, почели су радови и на реконструкцији 
Улице Томаса Едисона у насељу Горица у Сремчици. Реконструкција улице у дужини 
од око 600 метара обухватила је замену постојећег асфалта и постављање новог ко-
ловоза.

Радове је обишао члан Општинског већа Чедомир Совтић, који је рекао да је и ова 
саобраћајница као и претходна рађена на предлог становника насеља Горица, а да је 
свакако била потребна јер се ради о улици која је веома фреквентна.

Поред замене коловоза, екипе ЈКП „Београд пут” извршиле су поправку подлоге, 
местимичну замену ивичњака, као и нивелацију објеката дуж коловоза. Инвеститор 
реконструкције саобраћајнице је ЈП „Путеви Србије”.

Радови на уређењу Дољанске улице, једне од најфрекветнијих, споредних улица у 
насељу Сремчица, приведени су крају овог пролећа. На иницијативу општине, екипе 
ЈКП „Београд пут” извршиле су санацију 1400 метара саобраћајнице. Поред коловоза, 
извршени су и радови на поправци и регулисању шибера.

Приликом обиласка Дољанске улице и разговора са грађанима, члан Већа Чедо-
мир Совтић је истакао да је посебно важно то што је, поред санације и замене по-
стојећег коловоза, извршено и проширење саобраћајнице, која је уз Београдску једна 
од прометнијих улица у овом насељу.

Екипе ЈКП „Београд пут” реконструисале су и Горичку улицу у насељу Сремчица. 
Уређење улице, која је била у прилично лошем стању, иницирала је Градска општина 
Чукарица и грађани овог дела насеља.

Обишавши радове, члан Већа Чедомир Совтић разговарао је са грађанима који су 
били веома задовољни јер су радови, на које су дуги низ година чекали, управо почели.

УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉУ СРЕМЧИЦА

Улица Жила Верна

Улица Томаса Едисона

Дољанска улица
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„Комплетна реконструкција коју спроводимо обухвата постављање нове ко-
ловозне конструкције у дужини од 600 метара, а радовима је обухваћена и за-
мена дотрајалих шахтова. Улица ће бити асфалтирана у два слоја асфалта”, рекао 
је Чедомир Совтић, подсетивши да су крајем прошле године уређене и улице Мојсија 
Жарковића и Исаије Србина у непосредној близини, те је сад грађанима прилаз домо-
вима у овом делу много доступнији.

Радови на санацији коловоза посебно су обрадовали становнике одвојка Улице по-
родице Божић у Сремчици који су коначно уместо земљаног пута добили адекватан 
прилаз до својих домова. Ни житељи Торбановачке улице у овом чукаричком насељу 
нису крили задовољство што је њихова улица након више од четири деценије коначно 
санирана. Средства за уређење ове две саобраћајнице обезбеђена су из буџета Град-
ске општине Чукарица.

Радове је обишао члан Општинског већа Чедомир Совтић који је искористио прили-
ку да време проведе у разговору са грађанима.

„Након много година житељи Улице породице Божић добили су асфалт и 
коначно ће имати много боље услове за свакодневно функционисање које је 
било отежано, нарочито приликом падавина, имајући у виду чињеницу да је 
улица била у изузетно лошем стању, препуна ударних рупа. Уместо блатњавог 
пута, комплетно је изграђена нова саобраћајница, а радови су обухватили ис-
коп, насипање ризле и асфалтирање, а у наредним данима биће постављене и 
банкине”, истакао је Чедомир Совтић.

Грађани су изразили задовољство Градској општини Чукарица што је имала слуха за 
решавање њиховог проблема, истичући да коначно могу да корачају улицом и долазе 
до својих домова у чистим ципелама.

После више од четири деценије саниран је коловоз и у Торбановачкој улици у ду-
жини од 155 метара. Након припреме постојеће подлоге са изравнањем, уграђен је 
завршни слој асфалта, чиме је ова саобраћајница добила потпуно ново рухо.

Горичка улица

Одвојак улице Породице Божић

Торбановачка улица
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Санација Авалске улице обрадовала је становнике насеља Железник. Реч је о једној од најфрекветнијих саобраћајница 
у овом чукаричком насељу којом пролази више линија градског превоза и која повезује Железник са Ибарском 
магистралом. Радови на санацији спроводили су се фазно, а њима је обухваћено 1100 метара коловоза.

Радове је обишао члан Општинског већа Чедомир Совтић.
„Прва фаза радова обухвата део од раскрснице са Улицом радних акција до Улице Даринке Радовић, док друга 

фаза обухвата потез од Улице Даринке Радовић у смеру ка Ибарској магистрали. Радове спроводе екипе ЈКП „Бео-
град пут”, а након скидања старог асфалта приступиће се поправљању сливника и шахтова, поправци тротоара на 
оштећеним местима, а потом и постављању нове коловозне конструкције на деловима где је потребно и асфалти-
рању овог дела саобраћајнице”, рекао је Чедомир Совтић.

У Авалској улици изграђен је и тротоар у дужини од 200 метара до раскрснице са Улицом Петра Драпшина у овом насељу.
Иначе, поред овог значајног и обимног подухвата у насељу Железник, урађене су улице Изворац, Илије Чалића и Свете 

САНАЦИЈА КОЛОВОЗА И ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У ЖЕЛЕЗНИКУ

Сарићева улица и Улица Живојина Недељковића у Сремчици добиле су нову ас-
фалтну подлогу, чиме је у потпуности завршена њихова реконструкција. Наиме, након 
замене старих и дотрајалих водоводних цеви које су постављене пре више деценија, 
екипе ЈКП „Београд пут” приступиле се санацији ове две саобраћајнице.

Радови у Сарићевој улици обухватили су ископ, мењање коловозне конструкције, 
постављање новог асфалта у два слоја у дужини од 400 метара, поправку шахтова и 
проширење саобраћајнице, док је у Улици Живојина Недељковића извршена мести-
мична поправка коловоза и шахтова, као и пресвлачење новим слојем асфалта у дужи-
ни од 250 метара.

Завршне радове обишли су помоћник председника Градске општине Чукарица Ни-
кола Аритоновић и члан Општинског већа Чедомир Совтић.

„Због пуцања дотрајалих азбестних цеви, становници ових улица годинама 
су имали проблема са прекидима у водоснабдевању. Осим што смо грађанима 
омогућили боље и уредније водоснабдевање, асфалтирањем улица додатно смо 
побољшали квалитет живота. Зато је важно да ослушкујемо потребе и проблеме 
наших суграђана и решавамо их за њихову добробит”, истакао је Никола Аритоно-
вић.

Након више од четири деценије, становници улица Обреновића и Петра Мар-
ковића у насељу Сремчица су уместо старог, дотрајалог асфалта добили нови. Ово 
уређење иницирали су мештани, а Градска општина Чукарица је подржала иницијативу 
уврштавајући њихове захтеве на листу приоритетних.

Радове у овим улицама обишли су помоћник председника Градске општине Чукари-
ца Никола Аритоновић и члан Општинског већа Чедомир Совтић.

„Као одговорна власт, трудимо се да уређењем путне инфраструктуре, ре-
конструкцијом водоводне и канализационе мреже и другим инфраструктурним 
радовима повећавамо квалитет живота у свим чукаричким насељима. Мештани 
улица Обреновића и Петра Марковића у насељу Сремчица ће након више де-
ценија чекања добити улице какве треба да имају у 21. веку”, истакао је Никола 
Аритоновић додајући да је инвеститор ових радова ЈП „Путеви Србије”.

Члан Општинског већа Чедомир Совтић казао је да су стручне службе изашле на 
терен и констатовале да ове две саобраћајнице у Сремчици треба ставити на листу при-
оритета за уређење.

Путари су скинули стари асфалт и део подлоге, након чега је ојачана подлога на мес-
тима где је потребно, а потом су уграђени носећи и хабајући слој асфалта. Улица Обре-
новића је асфалтирана у дужини од 600 метара, а Улица Петра Марковића у дужини од 
150 метара.

Радови су завршени и у Улици Стојана Симића у насељу Срем-
чица и то у дужини од око 180 метара, чиме је обављена санација 
саобраћајнице на чије су уређење становници чекали више од три 
деценије. Силуанова улица је пресвучена новим слојем асфалта у 
дужини од 300 метара, а Улица породице Михаиловић у дужини од 
360 метара. Средства за санацију ове три улице обезбедила је Градска 
општина Чукарица из свог буџета.

Сарићева и Улица 
Живојина Недељковића

Обреновића и Петра Марковића
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Након завршених радова на уређењу дела Улице Синише Станковића, као и 
суседних улица Григора Витеза и Душана Влајића, овај део насеља Јулино брдо 
добио је сасвим нови изглед. Реч је о блоку саобраћајница у дужини од укупно 

700 метара које нису уређиване дужи низ година, а чија је санација била неопходна. 
Општина Чукарица је на захтев грађана и иницирала радове које су извеле екипе ЈКП 
„Београд пут”, а који су обухватили комплетну санацију блока улица, замену ивичњака 
на местима где је било потребно, као и нивелацију и замену дотрајалих шахтова.

Улице је обишао члан Већа Чедомир Совтић и у разговору са грађанима истакао да је, након 
санације дела Улице Синише Станковића у дужини од 150 метара, на потезу од Водоводске до 
Змајевачке улице која је рађена прошле године, цео потез ове и околних улица комплетиран 
овим радовима.

ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА СИНИШЕ СТАНКОВИЋА, 
ДУШАНА ВЛАЈИЋА И ГРИГОРА ВИТЕЗА НА ЈУЛИНОМ БРДУ

Станковића Француза. Улица Илије Чалића је реконструисана у дужини од око 500 метара, а радовима је обухваћено скидање 
старог асфалта, поправка коловозне конструкције, шахтова и ивичњака на местима где је потребно, као и постављање новог 
асфалта. Коловоз у дужини од 400 метара је саниран у улици Изворац. Реконструкција Улице Свете Станковића Француза је 
подразумевала скидање постојеће подлоге, постављање бетонских цеви у каналу поред пута, као и постављање подлоге и 
израду новог асфалта у дужини од 200 метара. Средства за радове на реконструкцији ове саобраћајнице издвојила је Градска 
општина Чукарица.

У Улици Стевана Филиповића у насељу Железник изведени су радови на изградњи тротоара на месту на којем је недос-
тајао, до самог краја насеља према Сремчици. У плану су радови на санацији коловоза на потезу од пружног прелаза до излас-
ка из насеља у правцу према Сремчици у дужини од око 1 км.

Радове је обишао председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, који је том приликом казао да је Улица Стевана 
Филиповића саобраћајница првог приоритета којом саобраћају три линије јавног превоза (511, 512 и 521).

„Улица Стевана Филиповића је једна од најфреквентнијих у овом делу Чукарице и представља везу становника 
како Железника, тако и Сремчице са градом, те је њено уређење неопходно. Радови ће обухватити скидање старог 
слоја асфалта, поправку шахтова, поправку коловозне конструкције на местима где је пропала, као и местимичну 
поправку тротоара. Након ових радова, коловоз ће бити пресвучен асфалтом у два слоја”, истакао је Срђан Коларић.

Коларић је подсетио да је прошле године у поменутој улици изграђен тротоар на потезу од раскрснице са Улицом Мило-
вана Нићифоровића до аутобуског стајалишта код пруге у дужини од око 350 метара, чиме је повећана безбедност кретања 
пешака, а нарочито најмлађих.

У претходном периоду у насељу Железник реконструисана је и Улица радних акција, једна од жила куцавица овог насеља. 
Осим тога, изграђени су и тротоари у делу Улице Стевана Филиповића где раније није било простора за безбедно кретање 
пешака.

Авалска улица

Улица Стевана Филиповића

Илије Чалића и Свете Станковића Француза
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На велико задовољство грађана завршена је реконструкција Комовске улице у насељу Беле воде. Реч је о једној од про-
метнијих саобраћајница у овом насељу која пролази поред пијаце и у близини је Основне школе „Мирослав Антић”. Еки-
пе ЈКП „Београд пут” извеле су радове на уклањању старог асфалта, поправци шахтова, сливника и ивичњака на местима 

где је потребно у дужини од 300 метара.
Радове су обишли помоћник председника Градске општине Чукарица Никола Аритоновић и члан Већа Чедомир Совтића.
Никола Аритоновић је казао да је ово још једна саобраћајница која је уређена у насељу Беле воде, подсетивши да је прет-

ходно реконструисана Улица Лепосаве Михајловић, као и Улица Крсте Сретеновића.

САНИРАНЕ КОМОВСКА И ДЕО УЛИЦЕ ЗДРАВКА 
ЈОВАНОВИЋА У НАСЕЉУ БЕЛЕ ВОДЕ

Копаоничка улица у насељу Церак током лета добила је нов изглед, јер је завршена реконструкција коловоза и тротоара 
у дужини од 400 метара.

Завршне радове обишли су помоћник председника Градске општине Чукарица Никола Аритоновић и члан Општин-
ског већа Чедомир Совтић и том приликом разговарали са грађанима који су истакли колико им реконструкција улице значи.

„Иако представља везу са Ибарском магистралом, Копаоничка улица дуги низ година није реконструисана. Из тих 
разлога је њено уређење било приоритетно”, рекао је Никола Аритоновић.

Реч је о радовима које инвестира ЈП „Путеви Србије” на предлог и иницијативу општине и захтев грађана.
Чедомир Совтић је подсетио да су радовима нивелисани и шахтови, поправљени сливници и замењени ивичњаци на мес-

тима где је било потребно, те је Копаоничка сада добила потпуно нов изглед. 
У насељу Церак уређена је и Петефијева улица у дужини од око 250 метара. Ова саобраћајница пресвучена је новим слојем 

асфалта на потезу од раскрснице са Улицом Љубице Ивошев Димитров до раскрснице са Космајском улицом. Санација Пе-
тефијеве улице обухватила је скидање старог слоја асфалта и постављање новог, као и нивелисање шахт поклопаца и слив-
ника.

Припремне радове на уређењу Петефијеве улице обишли су помоћник председника Градске општине Чукарица Никола 
Аритоновић и члан Општинског већа Чедомир Совтић.

„Искористио бих прилику да истакнем да путари на Чукарици имају пуне руке посла, а све са циљем да грађанима 
свих наших насеља стварамо све боље услове за живот”, истакао је Никола Аритоновић.

Члан Општинског већа Чедомир Совтић је подсетио да су у претходном периоду у насељу Церак уређене улице Василија 
Ивановића, Владимира Дујића, Приштинска и Солунских бораца.

„Улагање у путну инфраструктуру је свакако један од приоритета Градске општине Чукарица”, поручио је Совтић.

РЕКОНСТРУИСАНЕ КОПАОНИЧКА И ПЕТЕФИЈЕВА УЛИЦА НА ЦЕРАКУ

Петефијева улица

Копаоничка улица
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Зеленчева улица први део у насељу Велика Моштаница је била у веома лошем стању и саобраћај је био отежан, те је њено 
уређење било приоритетно.

„Након скидања дотрајалог слоја асфалта у Зеленчевој улици први део, постављен је нови слој, а такође су на 
средишњем делу урађени бетонски пропусти за прихват атмосферских вода. Средства за санацију ове улице обез-
беђена су из капиталног буџета Градске општине Чукарица. У Великој Моштаници су изведени радови и на уређењу 
Улице 22. децембра која је, осим пресвлачења новим слојем асфалта у дужини од 350 метара и проширена, а урађена је 
и поправка канала дуж улице”, рекао је Чедомир Совтић приликом обиласка радова.

Градска општина Чукарица реконструисала је одвојак Улице Данице Аћимац у насељу Велика Моштаница који је био у веома 
лошем стању и није уређиван готово две деценије. Радови су обухватили комплетну реконструкцију постојећег пута са додатним 
проширењем и израдом нове коловозне конструкције и нових асфалтних слојева у укупној дужини од око 300 метара.

Радове су обишли помоћник председника Градске општине Чукарица Никола Аритоновић и члан Општинског већа Чедомир 
Совтић.

„Градска општина Чукарица се труди да пружи подршку предузетницима који су покренули своју производњу, те 
смо тако уложили средства како бисмо реконструисали прилаз до породичног газдинства Табаковић које је 2018. го-
дине добило награду Града Београда за најбољег пољопривредника. Ово породично домаћинство се простире на 4 
хектара, а 55 ари је под пластеницима, те ће реконструкција и проширење пута умногоме олакшати транспорт готових 
производа”, истакао је помоћник председника ГО Чукарица Никола Аритоновић.

Совтић је подсетио да је на захтев становника насеља Рушањ урађено проширење Улице 13. септембра, што је омогућило 
лакше одвијање двосмерног саобраћаја.

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА У ВЕЛИКОЈ МОШТАНИЦИ

Улица Данице Аћимац

Зеленчева улица

У овом чукаричком насељу изведени су радови и на санацији коловоза и тротоара у делу Улице Здравка Јовановића. 
Поменута саобраћајница је уређена на потезу од раскрснице са Улицом бело врело до раскрснице са Улицом Буда Томовића.

„У Улици Здравка Јовановића се изводе радови на скидању старог асфалта, регулисању шахтова и местимичној 
поправци коловозне конструкције тамо где је то потребно, након чега ће бити постављен нови слој асфалта. Осим 
санације коловоза у дужини од 200 метара, биће реконструисани и тротоари са обе стране улице”, рекао је члан 
Општинског већа Чедомир Совтић приликом обиласка радова.

Чедомир Совтић је подсетио да се поред ове улице изводе радови и у Улици Страшка Пинџура на Бановом брду.
„Прошле године смо урадили реконструкцију тротоара са обе стране Улице Страшка Пинџура, а ове године ћемо 

реконструисати коловоз у дужини од око 500 метара”, казао је Совтић.

Улица Здравка Јовановића

Комовска улица
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На велико задовољство становника насеља Остружница, завршени 
су радови на реконструкцији водводне мреже у Улици Љубе Ранко-
вића у дужини од 1850 метара.

Председник ГО Чукарица Срђан Коларић у разговору са грађанима је 
истакао да ће, осим нове водоводне мреже, житељи Улице Љубе Ранко-
вића добити и јавну расвету на местима где недостаје.

„Оно што је најважније за становнике Остружнице, али и за околна на-
сеља на Чукарици, је свакако чињеница да се тренутно ради пројектна 
документација за изградњу постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) 
Остружница, а уједно се ради и на пројектовању око 28 км примарне и 
секундарне фекалне канализације за насеље Остружница. Ово је главни 
предуслов да се ради канализација за насеља која припадају Оструж-
ничком канализационом сливу: Умка, Пећани, Руцка, Велика Моштаница, 
Остружница и део Сремчице (западно од Београдске улице)”, истакао је 
Коларић.

Радови на уређењу водоводне мреже и замени дотрајалих азбестних 
цеви изведени су у Кир-Јањиној улици у дужини од 290 метара и Улици 
Миломира Петровића у дужини од 200 метара у насељу Сремчица. Оби-
лазећи радове у Сремчици, помоћник председника ГО Чукарица Никола 
Аритоновић је подсетио да су житељи ових улица у прошлости имали про-
блема са честим кваровима на дотрајалим азбестним цевима и као резул-
тат тога повремене прекиде у водоснабдевању.

У насељу Железник урађена је реконструкција водоводне мреже у 
заштитном појасу која обухвата улице Милована Нићифоровића и Вука 
Караџића и то у укупној дужини од 1215 метара.

„Старе азбестне цеви су замењене новим, полиетенским, а радови-
ма које су спровеле екипе ЈКП „Београдски водовод и канализација” ре-
шен је дугогодишњи проблем водоснабдевања ових улица”, рекао је 
члан Општинског већа Мирослав Тодоровић приликом обиласка радова 
подсећајући да је водоводна мрежа реконструисана и у Високој улици на 
Бановом брду. 

У насељу Велика Моштаница у Улици 22. децембра реконструисана је 
водоводна мрежа у дужини од 350 метара. На захтев грађана, екипе ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” извеле су радове и на реконструк-
цији водоводне мреже у делу Улице 1. маја, од Улице 10. октобра до Зелен-
чеве, у дужини од 840 метара. У склопу овог пројекта радиће се и рекон-
струкција водоводне мреже у Улици 7. јула, од Улице 1. маја до Липљанске, 
у дужини од 600 метара и у Улици 10. октобра, од Улице 1. маја до Живоји-
на Табаковића.

Изградњом секундарне фекалне канализације у улицама Мирка По-
штића, Јана Колара и Тургењевљевој коначно је решен проблем који је 
готово пет деценија мучио станаре ових улица. Након израде идејног 
пројекта и преостале техничке документације, добијена је грађевинска 
дозвола и стекли су се услови да радови крену. Грађани су истакли да им 

ови радови много значе јер 
су имали велике трошкове 
до сада, с обзиром на то да 
је сваких 15 дана долази-
ла цистерна за пражњење 
септичких јама. Изразили су 
велику захвалност руковод-
ству Градске општине Чука-
рица које је имало слуха за 
решавање овог проблема 
који их је мучио деценијама.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 
И ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
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На иницијативу Градске општине Чукарица, очишћени су 
одводни канали извора у Водоводској улици на Белим водама. 
Општина Чукарица је у сарадњи са екипама ЈВП „Београдводе” 
спровела акцију детаљног уређења и санације одводних 
канала како би се спречило досадашње нагомилавање воде и 
плављење парка и простора уз извор у Водоводској улици.

Радове су обишли помоћник председника Градске општине 
Чукарица Никола Аритоновић и члан Већа Мирослав Тодоровић.

„Акцију смо спровели у складу са захтевима наших суграђана 
који живе у непосредној близини и који овај простор користе за 
дружење и рекреацију”, рекао је Никола Аритоновић и апеловао 
на грађане да чувају овај простор и околину извора.

Мирослав Тодоровић је истакао да је извршено чишћење 
свих одводних канала у зони уређеног дела каптаже и израђен 
нови армирано-бетонски подест степеништа.

Током ове године на Чукарици склоњено је петнаест дивљих депонија. Акција 
је спроведена на иницијативу Градске општине Чукарица, а у сарадњи са 
Секретаријатом за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа”. Осим 
што руже слику Чукарице, дивље депоније утичу и на загађење ваздуха, воде и 
земљишта и самим тим угрожавају здравље људи. Имајући у виду чињеницу да 
се најчешће налазе у близини насељених места, као и дуж саобраћајница, њихово 
уклањање је неопходно.

„Нажалост, поновно формирање дивљих депонија је резултат немара 
несавесних појединаца, међу којима су како наши суграђани, тако и правна лица 
која користе одређене локације да би заобишли плаћање правилног збрињавања 
и третмана отпада. Зато бих још једном искористио прилику да апелујем на све 
Чукаричане да поштују прописе и отпад одлажу на за то предвиђена места, чиме 
ће чувати животну средину, што нам је свима од подједнаке важности”, поручио је 
члан Општинског већа Александар Благојевић.

ЈКП „Градска чистоћа” успешно је спровела акцију замене старих и дотрајалих 
контејнера на територији општине Чукарица. Стари контејнери запремине 1.1 
кубика замењени су потпуно новим и функционалним контејнерима истог типа и 
запремине. Нови контејнери се отварају помоћу ножне папучице чиме се избегава 
контакт са поклопцем контејнера, што значи да контејнери након употребе остају 
затворени, чиме је онемогућено расипање отпада. 

„Након ове замене на улицама Чукарице више неће бити старих контејнера, 
чиме ћемо побољшати не само изглед наших улица, већ и квалитет комуналне 
услуге, али и олакшати посао комуналним радницима”, поручио је помоћник 
председника ГО Чукарица Никола Аритоновић.

ЗА ЛЕПШУ И ЧИСТИЈУ ЧУКАРИЦУ

УРЕЂЕЊЕ ИЗВОРА У ВОДОВОДСКОЈ УЛИЦИ НА БЕЛИМ ВОДАМА

Градска општина Чукарица спровела је и ове године акцију уређења 
атарских путева у насељима Сремчица, Велика Моштаница, Рушањ, Умка 
и Остружница. У зони поред путева очишћене су и дивље депоније које су 
несавесни грађани стварали одмах поред пута. У атарима Сремчице уређено 
је око 1150 метара путева до обрадивих површина, у атарима Рушња 1400 
метара, у Умци 800 метара, а у атарима Велике Моштанице и Остружнице по 
550 метара.

„Све ове атарске путеве смо уредили на захтев власника пољопривредник 
парцела. Пољопривредници са Чукарице коначно ће моћи несметано да 
дођу до својих њива, а самим тим омогућен је много лакши и бржи начин 
обраде земље”, поручио је члан Већа Мирослав Тодоровић.

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

„Овим радовима се омогућава прилаз и довођење 
каптаже у функционално стање, а спречава плављење 
околног уређеног терена и Водоводске улице”, додао је 
Мирослав Тодоровић.
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Почев од 1. априла успостављeна је нова кружна минибус линија 87А 
на релацији од терминуса „Чукаричка падина” преко Бановог брда.

Секретаријату за јавни превоз су се обратили становници општине 
Чукарица са захтевом да се уведе нова линија јавног превоза која би 
повезивала становнике насеља Баново брдо преко Кировљеве улице 
са садржајима дуж Пожешке улице, до завршетка радова на рекон-
струкцији надвожњака у продужетку Кировљеве, када ће поново бити 
враћене на своје редовне трасе линије 23, 37, 51, 52, 53, 58, 85 и 88.

Траса нове линије 87А је: Чукаричка падина – Обалских радника – 
Стругарска – Радничка – Светолика Лазаревића Лазе – Савска магис-
трала – Радничка – петља „Радничка” – Радничка – Кировљева – По-
жешка – Ендија Ворхола – Радничка – Стругарска – Чукаричка падина. 
На линији ради једно возило типа минибус, са временом обрта од 40 
минута.

УСПОСТАВЉЕНА НОВА КРУЖНА ЛИНИЈA 87А
 „ЧУКАРИЧКА ПАДИНА – БАНОВО БРДО – 
ЧУКАРИЧКА ПАДИНА”

НОВА ЈАВНА РАСВЕТА НА ЧУКАРИЦИ

Добра комуникација са грађанима и са ЈКП „Јавно осветљење” омогућила је 
да се постави нова и реконструише постојећа јавна расвета на више локација 
на Чукарици. Најзначајнији радови изведени су на осветљавању Авалске ули-
це од Ибарске магистрале ка насељу Железник у којој су постављене 32 со-
ларне светиљке са стубом. 

На иницијативу грађана Велике Моштанице, коју је Градска општина Чука-
рица подржала, екипе ЈКП „Јавно осветљење” поставиле су јавну расвету на 
Путу за Дражевац. На овом потезу постављено је укупно 18 стубова јавне рас-
вете, 19 светиљки и 800 метара мреже.

Радове су обишли председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, 
заменик председника Бранислав Ћелић и извршни директор ЈКП „Јавно ос-
ветљење” Милан Раонић.

„Потрудили смо се да постављањем јавне расвете повећамо безбедност 
грађана и саобраћаја и на тај начин подигнемо квалитет живота житеља овог 
дела наше општине. Зато су нам важне иницијативе и предлози грађана и по-
себно смо поносни када заједно са њима од наше Чукарице правимо лепше и 
боље место за живот”, истакао је председник Градске општине Чукарица Срђан 
Коларић захваливши се ЈКП „Јавно осветљење” које интензивирано спрово-
ди радове на постављању нових стубова и светиљки уличне расвете широм 
општине Чукарица.

Извршни директор ЈКП „Јавно осветљење” Милан Раонић је поручио да је 
ово предузеће током текуће године на Чукарици извело радове на постављању 
јавне расвете у вредности од око 55 милиона динара.

У суседном насељу Остружница, у Улици Љубе Ранковића, од окретнице ау-
тобуске линије 91 до краја насеља, постављена су 24 стуба јавне расвете, а ос-
ветљени су и део Савске и Ранка Буљубаше Урошевића. Спороведени су обимни 
радови на осветљавању парка у Улици Стејапана Супанца у насељу Железник. 
Радило се и на осветљавању старог Обреновачког пута ка Умци, потеза од Факул-
тета за спорт и физичко васпитање до Хале спортова „Жарково”, као и јавног пута 
испред веслачких клубова на Ади Циганлији.

Осветљен је и потез који повезује улице Церски венац и Космајску, парк у 
Улици Лепосаве Михаиловић, паркинг у Паштровићевој улици, а осветљеним и 
безбеднијим улицама кретаће се и станари једног дела Улице Томаса Едисона у 
Сремчици, Милије Станојловића у Умци, Макишке улице у Железнику, Водоводске 
улице други део, као и Пионирске улице у којој ће бити постављена 24 стуба јавне 
расвете и око километар мреже.
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Најдуже степениште у Београду, које повезује Чукаричку падину и Баново брдо, заблистало је током про-
лећа у пуном сјају. Степениште, направљено пре више од тридесет година, комплетно је санирано, тако 
да је сада безбедно и спремно за свакодневну употребу. Пројекат и средства за реконструкцију најдужег 
степеништа у престоници, које има 183 газишта, на иницијативу Градске општине Чукарица, обезбедио је 
Град Београд, а обнова је подразумевала комплетно уређење газишта и бетонских површина, као и метал-
не ограде. 

Радове је обишао заменик градоначелника Београда Горан Весић заједно са председником Градске 
општине Чукарица Срђаном Коларићем.

„Некоме можда ово не изгледа као велики пројекат, али за људе који живе овде је највећи”, истакао је 
Весић.

Срђан Коларић нагласио је да ово степениште свакодневно користи велики број основаца који живе у 
овом насељу, а похађају ОШ„Филип Кљајић Фића” на Бановом брду, којима је то и најближи пут до школе. 

„Степениште свакодневно користи и велики број грађана оба насеља, будући да оно од Кијевске улице 
води низбрдо до Лазаревачког друма и помаже да се лакше стигне до Аде Циганлије, превоза, пијаце, трж-
ног центра, као и становницима Чукаричке падине до Пожешке улице. Станарима много значи јер скраћују 
пут за километар и нешто више.”, истакао је Коларић.

ЗАВРШЕНО КОМПЛЕТНО УРЕЂЕЊЕ 
НАЈДУЖЕГ СТЕПЕНИШТА У БЕОГРАДУ

Радоја Првуловића, Железник

„МАЛИ РАДОВИ” ЗА ЛЕПША 
И УРЕЂЕНИЈА НАСЕЉА
На предлог житеља Чукарице, нове пешачке стазе, платое, прилазе стамбеним зградама, степеништа и 
рампе за особе са инвалидитетом добила су готово сва чукаричка насеља. И током ове године, Градска 
општина Чукарица спровела је низ „малих радова” поштујући иницијативе и потребе својих суграђана. 
Иако познати као „мали радови”, ово уређење доста значи становницима Чукарице, јер омогућава квали-
тетнији и угоднији живот у самим насељима.

Рампа у Зрмањској улици

Стевана Сремца, Железник
Стеве Тодоровића

Томаса Едисона, Сремчица

Степениште Чукаричка падина
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ОТВОРЕН ПАРК У РЕПИШКОЈ УЛИЦИ, 
ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ „БЕОГРАД 
НА ВОДИ”
Парк „Репишка”, између улица Милана Јовановића и Репишке у Жар-
кову, још један је у низу у коме своје слободно време могу да прово-
де Чукаричани свих генерација. Становници Жаркова добили су, зах-
ваљујући донацији компаније „Београд на води” и иницијативи грађана 
и општине, диван простор за рекреацију, дружење и одмор.

Отварању парка присуствовали су председник Градске општине Чу-
карица Срђан Коларић, заменик генералног директора предузећа „Београд на води” Алек-
сандар Трифуновић, као и чланови Већа општине Славиша Шотра и Вук Јанковић и Драган 
Вељић из ЕПС-а.

За најмлађе становнике овог дела Жаркова уређено је безбедно, ограђено игралиште 
са тартан подлогом, опремљено модерним мобилијаром, љуљашкама, њихалицама, 
клацкалицама, а за оне мало старије реконструисан је спортски кошаркашки терен и по-
стављене клупе за одмор, као и контејнери и инфо табле.

Захваливши се предузећу „Београд на води” на овој вредној донацији, председник 
Градске општине Чукарица Срђан Коларић је истакао да је то пример одличне сарадње 
грађана који су покренули иницијативу за изградњу игралишта, општине и компаније 
„Београд на води”, која је финансирала изградњу и омогућила да грађани Жаркова до-
бију једно савремено игралиште за децу.

„Општина Чукарица посебну пажњу улаже у уређење зелених и парковских средина, трудећи 
се да децу од најранијег узраста подстакне да се баве спортом и здраво одрастају”, рекао је председник, подсе-
тивши да је током протеклих неколико година у готово свим деловима Чукарице општина уредила тридесетак 
парковских површина, игралишта и терена.

„Компанија „Београд на води” је донирала средства за реконструкцију игралишта, а ова идеја се јавила пре не-
колико месеци, јер нам је жеља била да постојеће игралиште учинимо лепшим, безбеднијим и функционалнијим 
за све мештане овог дела насеља Жарково”, рекао је заменик генералног директора компаније Александар Три-
фуновић.

„Мисија компаније је у стварању модерних, квалитетних простора, јер самим тим подижемо квалитет живота 
свих суграђана. Посебан акценат усмерили смо на уређење јавних простора и одредили смо иницијалне тачке на 
простору где се развија „Београд на води”, које су постале и омиљена дестинација грађана, као што су Сава проме-
нада, Савски парк и Савски трг. Корак даље направили смо управо на општини Чукарица, уређењем парка у коме 
ће на наше задовољство уживати сви житељи овог дела Чукарице”, истакао је Александар Трифуновић.

Дечије игралиште и спортски терен са околним зеленилом уређени су на површини од скоро 1000 м2, а вред-
ност донације је 4,5 милиона динара.

ЗА НАЈМЛАЂЕ

ОПШТИНА УРЕДИЛА ДВА НОВА 
ПАРКИЋА У НАСЕЉУ ФИЛМСКИ ГРАД
Малишани чукаричког насеља Филмски град добили су два нова паркића за 
безбедну игру и дружење. Нова игралишта налазе се у улицама Слободана 
Перовића и Арчибалда Рајса, а комплетно их је уредила Градска општина Чу-
карица. С обзиром на то да прошле године, због неповољне епидемиолошке 
ситуације, није била у прилици да организује традиционалну доделу нового-
дишњих пакетића, општина је средства обезбеђена за пакетиће преусмери-
ла на уређење два игралишта за децу.

Паркићи су уређени на иницијативу грађана, а реч је о сертификованим 
парковима, комплетно опремљеним мобилијаром, клацкалицама, љуљаш-
кама, пењалицама и кућицама за децу, као и тартан подлогом за безбедну 
игру најмлађих. Паркови имају и занимљиве и корисне инфо табле.

НОВE OAЗЕ
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ИЗГРАЂЕНА ФИСКУЛТУРНА САЛА У ОШ „КАРАЂОРЂЕ” 
У ОСТРУЖНИЦИ
Ученици једне од најстаријих школа у Србији, Основне школе „Карађорђе” у 
насељу Остружница, добили су нову фискултурну салу за потребе одржавања 
наставе физичког васпитања, али и друге спортске активности. Површина 
новоизграђеног објекта је нешто већа од 560 квадратних метара, а осим 
фискултурне сале поседује два санитарна чвора са тушевима, просторију 
за наставнике физичког са гардеробом и купатилом, као и просторију за 
справе.

Заменик градоначелника Горан Весић обишао је новоизграђену 
фискултурну салу у Основној школи „Карађорђе” и том приликом поделио 
ђацима реквизите за атлетику. Догађају су, између осталих, присуствовали 
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и директорка ОШ 
„Карађорђе” Емилија Рајић Матић, као и спортисти Јован Копривица, Горан 
Ивковић и Жељко Танасковић.

Весић је подсетио да је ОШ „Карађорђе” једна од најстаријих школа у 
Србији која је изграђена 1805. године. 

„Требало је да прође скоро два века да направимо фискултурну салу у 
овој школи. Као што видите, наша земља напредује, имамо новца да можемо 
да уређујемо и фискултурне сале, те да реализујемо оно што вековима други 
нису урадили. Ове године, осим у Остружници, направили смо фискултурну 
салу и на Умци, а у плану су још две фискултурне сале на Чукарици. Тако ћемо 
уредити сваку школу, јер Београд има пара да улаже у оно што је неопходно. 
Радост ове деце и спортиста који су данас овде јасно показује да смо били у 
праву када смо одвојили новац за уређење сале, 38 милиона динара. Овим 
смо показали да нам је важно да свако дете на територији града има исте 
услове за живот, нормалну фискултурну салу, као и нормално и срећно 
детињство”, рекао је Весић.

Срђан Коларић је истакао да му је драго што је отворена фискултурна 
сала у овој школи. 

„Општина Чукарица, захваљујући Граду Београду, обновила је претходних 
година дом здравља, вртић, дом културе, асфалтирала велики број улица 
и реконструисала водоводну мрежу. Нама је битно да сваки део Чукарице 
буде заступљен и да се овде живи боље и квалитетније”, рекао је Коларић.

Емилија Рајић Матић изразила је задовољство што је школа коначно 
добила фискултурну салу и додала да ће деца моћи да похађају наставу без 
проблема које су имала раније.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА
Општина Чукарица је и у овој години, као и ранијих, издвојила средства за текуће одржавање школских објеката, те су 
обављени радови у већини чукаричких школа, а у складу са њиховим потребама и захтевима. У ОШ „Аца Милосављевић” 
у Рушњу и ОШ „Мика Антић” завршени су кровопокривачки радови, а радови на одржавању столарије у OШ „Бранко 
Радичевић” у Великој Моштаници. Молерско-фарбарски радови извршени су у ОШ „Стефан Дечански” и ОШ „Браћа 
Јерковић” у Железнику. У ОШ „Јосиф Панчић” офарбана је улична ограда, у ОШ „Милоје Павловић” замењена су врата 
на учионицама, док су у ОШ „Милош Црњански” саниране пешачке стазе, а у ОШ „Ђорђе Крстић” извршена је санација 
централног грејања. Замена фасадне столарије извршена је у ШОСО „Свети Сава” на Умци.

На молбу две основне школе радови на текућем одржавању биће изведени током зимског распуста. У питању су 
радови на адаптацији просторија у оквиру Oсновне школе „Љуба Ненадовић” који ће обухватити израду хидроизолације, 
уградњу термоизолације и постављање паркета. Такође, у просторијама истуреног одељења МШ „Ватрослав Лисински” у 
ОШ „Душко Радовић” у Сремчици биће изведени молерско-фарбарски радови. 

Током целе календарске године ГО Чукарица изводи учестале радове кроз хитне интервенције у свих деветнаест 
основних школа. 
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ОТВОРЕН ВРТИЋ „ФИЛМИЋ”
На углу улица Милоја Закића и Илије Стојадиновића у Филмском гра-
ду изграђен је модеран вртић „Филмић”, чији објекат има скоро 2000 
м².

Градски секретар за образовање и дечју заштиту Славко Гак, пред-
седник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и директорка 
Предшколске установе „Чукарица” Биљана Гајић обишли су новоиз-
грађени вртић „Филмић” у Филмском граду на Чукарици.

„Завршен је технички пријем и имамо дозволу противпожарне ин-
спекције за почетак рада, чиме су се стекли услови да малишани кре-
ну у нови вртић. Остало је да се заврше административне ствари које 
не ремете отварање вртића, чему се изузетно радујемо”, рекао је Гак.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић најавио је 
даље ширење капацитета на Чукарици.

„Драго нам је да ће скоро 300 деце боравити у једном од најбољих 
вртића у граду, а биће места још. На Чукарици за тим имамо потребу, 
препознали смо је и разумели”, рекао је Коларић приликом обиласка 
24. вртића на општини Чукарица чија је изградња коштала око 305 
милиона, а коју је финансирала Дирекција за грађевинско земљиште.

Директорка Предшколске установе „Чукарица” Биљана Гајић ис-
такла је да је „Филмић” један од најмодерније опремљених вртића у 
Београду у коме је запослење нашло десет васпитача, десет медицин-
ских сестара – васпитача и помоћно особље.

„Вртић има сензорну собу, подно грејање, трим-стазу, пространо 
двориште са целокупним мобилијаром, мали терен за кошарку, цен-
тралну климу, централно озвучење. Презадовољни смо и једва чека-
мо долазак деце”, рекла је Гајићева.

На општини Чукарица у вртиће иде скоро шест хиљада малишана, 
а само за опремање вртића Секретаријат је прошле године издвојио 
више од 50 милиона динара. У протеклих пет година, у текуће одржа-
вање вртића на овој општини, обнове и поправке уложено је око 360 
милиона динара.

РЕНОВИРАНО ДВОРИШТЕ ВРТИЋА „САЊАЛИЦА” 
И „ВЕСЕЉКО”
Општина Чукарица је у оквиру текућег одржавања вртића издвојила 
средства за санирање дворишта вртића „Сањалица” у насељу Церак и 
„Весељко” у Железнику. Прошле године средствима из буџета које је 
обезбедила општина уређена су дворишта вртића „Невен” и „Радосно 
детињство” на Бановом брду.

Радове је заједно са директорком Предшколске установе „Чукари-
ца” Биљаном Гајић и руководиоцем вртића „Сањалица” Невеном Си-
моновић, обишла чланица Већа ГО Чукарица Стана Лукић.

„Општина има добру сарадњу са Предшколском установом, те 
континуирано на њихове предлоге, а у складу са надлежностима, ре-
агује и помаже у уређењу вртића како би заједно обезбедили најлеши 
боравак за наше најмлађе суграђане, јер нам је важно да наша деца 
имају што лепше и квалитетније одрастање”, рекла је Стана Лукић.

Биљана Гајић се овом приликом захвалила Градској општини Чу-
карица и за радове на спуштању плафона, које ће општина до краја 
године реализовати у вртићу „Дечји гај” на Цераку.

У дворишту вртића уређене су стазе са подлогом, као и рампе 
на самом улазу у двориште, а све у циљу безбедне игре и боравка 
најмлађих.

НЕКАДА НЕКАДА

САДА

САДА
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Први школски дан за све ђаке прваке је незаборавно искуство. Ђаци прваци осамнаест 
чукаричких школа су сели у школске клупе, уз пуно радости и узбуђења, упознајући се са 
учитељима и новим другарима. Градска општина Чукарица се и ове године потрудила да по-
лазак у школу првацима улепша поклон пакетићима које за њих традиционално припрема.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић присуствовао је свечаном прије-
му првака у ОШ „Ђорђе Крстић” и том приликом уручио им дарове.

„Драги ђаци прваци, честитам вам полазак у школу! Од данас вам школа отвара врата новог и невероватно занимљивог 
света. Желим вам да у свом школовању стекнете нова знања и да, ма колико се понекад учинило напорним, не одустајете од 
жеље да наставите да учите. Школа вам не пружа само образовање, него и прилику да развијате непролазне људске вредно-
сти – колегијалност, доброту и саосећање. Желим вам да стичете и нова пријатељства, од којих нека остају и за цео живот”, 
истакао је председник Коларић поручивши првацима да је задатак Општине да брине о њиховом безбрижном одрастању, 
заједно са родитељима и учитељима.

Функционери Градске општине Чукарица су 1. септембра присуствовали пријему ђака првака у свим школама и уручили 
им поклон пакете. Ове школске године у први разред кренуло је 1770 чукаричких малишана.

ПОКЛОНИ ЗА ЧУКАРИЧКЕ ПРВАКЕ

Градска општина Чукарица, већ традиционално, награђује своје ђаке који су постигли изузетне успехе освојивши награде 
на републичким такмичењима. Пригодним ваучерима за куповину техничке опреме награђени су и њихови професори, 
који су их припремали за учешће и добар пласман на такмичењима. Ове године, Градска општина Чукарица је наградила 
101 ученика и професора чукаричких школа за остварене успехе у школској 2020/2021. години.

На пријему у сали Општине награђеним ученицина и њиховим професорима обратио се председник Градске општине 
Чукарица Срђан Коларић заједно за чланом Већа Миљаном Ћеранићем, уручивши им том приликом вредносне ваучере.

„Поносни смо на вас, на ваше резултате и начин на који представљате нашу општину, град и државу. Ово је само мали 
гест пажње којим желимо да вам покажемо колико ценимо ваш успех и да вас подстакнемо да наставите да марљиво 
учите и радите, и да не заборавите чињеницу да ће знање увек бити цењено. Општина ће се трудити да, као и до сада, из 
године у годину повећава средства која су опредељена образовним установама, како би ученици и наставници имали 
што боље услове за рад и показали врхунске резултате”, рекао је председник Коларић на пријему у част најбољих ученика 
пожелевши им много успеха у даљем школовању и раду.

НАГРАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ УСПЕХЕ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

На крају сваке школске године Градска општина Чукарица традиционално награђује најбоље чукаричке 
ученике. За постигнуте резултате и изузетан успех у досадашњем школовању књигама и енциклопе-
дијама награђени су носиоци Вукових диплома, ученици и спортисти генерације, а ове године највише 
успехе постигло је 245 ученика из 22 чукаричке основне и средње школе.

Члан Већа задужен за образовање Миљан Ћеранић уручио је директорима школа књиге и захвални-
це Градске општине Чукарица које ће они доделити најуспешнијим ученицима.

НАГРАДЕ ЗА НОСИОЦЕ ВУКОВИХ ДИПЛОМА, УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Уочи божићних празника, Градска општина Чукарица и ове године обрадоваће најмлађе становнике 
општине. Слатке пакетиће добиће деца узраста од 1 до 7 година са пребивалиштем на општини Чука-
рица, односно деца рођена у периоду од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2021. године.

Са жељом да малишанима улепша божићне празнике, Градска општина Чукарица ће припремити и 
дечије представе, које ће бити одржане 2, 3, 4. и 5. јануара 2023. године у „Театру на Брду”, Тургењевље-
ва 5. Том приликом ће Божић Бата уручити деци слатке пакетиће.

БОЖИЋНИ ПАКЕТИЋИ ЗА ЧУКАРИЧЕ ПРЕДШКОЛЦЕ
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За чукаричке основце август у Београду је увек посебно интересантан, јер већ 
трећу годину имају прилику да се друже и забављају у петодневном Летњем 
спортско-образовном кампу „Чукарица 2022” који Градска општина Чукарица 
организује на Ади Циганлији.

Малишани узраста од 10 до 13 година окупљали су се сваког јутра на Ади 
Циганлији, где их дочекују тренери и чамци за драгон боат веслање, које су 
скоро сви по први пут пробали. Током целодневног кампа деца су имала при-
лику, поред дружења, да се баве различитим спортовима и едукативним иг-
рама, а све уз присуство и пажњу аниматора Удружења „Мој супер распуст”. 
Поред спортова, деца су научила како да се сналазе у природи, постављају 
шаторе, мачују, као и основе грчког језика. На крају манифестације приређена 
је представа „Чувари Модре горе”, уз заједничко дружење, ватромет и песму.

Досадашња искуства показала су да су ово незаборавна дружења и рас-
пуст који се, иако проведен у Београду, посебно памти. Зато Градска општина 
Чукарица сваког лета са посебном пажњом и радошћу припрема овај камп. 
Уз бројне анимације и активности, за децу су на кампу обезбеђени и оброци 
и стална брига стручних аниматора и предавача, те су родитељи потпуно си-
гурни да су деца у безбедном и пријатном окружењу.

Канцеларија за младе општине Чукарица, у сарадњи са Ски клубом „Skitrack”, 
реализовала је пројекат „Зимски NO STRESS семестар” намењен студентима 
са пребивалиштем на територији општине Чукарица. Пројекат се односи 
на обуку како почетника у скијању, тако и на корекцију већ формираних 

рекреативних скијаша на специјализованом ски симулатору, инсталираном на Ади 
Циганлији. Током „Зимског NO STRESS семестра” студенти су имали прилику да науче 
како правилно и безбедно да скијају у базичној техници, како да одаберу адекватну 
скијашку опрему прилагођену свом техничком знању, али и како да се понашају на 
стази током скијања. Предност одржавања часова на ски симулатору је вишеструка, 
јер услед идеалних педагошких услова, пређене километраже и веома безбедног на-
чина едукације, полазници знатно брже савладају технике скијања у односу на класи-
чне часове обуке на правом снегу.

Бесплатна припрема за малу матуру за осмаке са Чукарице одржана је ове године од 12. 
марта до 12. јуна у пет основних школа на територији општине. У питању су ОШ „Филип 
Кљајић-Фића” на Бановом Брду, ОШ „Ђорђе Крстић” и ОШ „Љуба Ненадовић” у Жаркову, ОШ 
„Стефан Дечански” у Железнику и ОШ „Вук Караџић” у Сремчици.

Канцеларија за младе општине Чукарица организује бесплатну припрему за чукаричке 
осмаке већ седму годину заредом, са циљем да се ђаци адекватно припреме за полагање 
тестова из српског језика и математике за предстојећу малу матуру. Наставу српског језика 
и математике, која се одржавала суботом и недељом, водили су сертификовани профе-
сори са искуством у раду са децом, који су се фокусирали на оне области које ученицима 
задају највише потешкоћа помогавши им да их лакше и брже савладају.

Родитељима, код којих је владала велика заинтересованост да пријаве своје будуће 
средњошколце, овај пројекат много значи, јер је реч о квалитетној и правовременој при-
преми за матуру, а истовремено бесплатна настава је и велика уштеда за кућни буџет.

Зимски NO STRESS семестар

Бесплатна припремна настава за чукаричке осмаке

Летњи спортско-образовни камп „Чукарица 2022”
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Споменик истакнутом књижевнику, дипломати, ерудити, представнику Националног по-
крета Срба у Дубровнику, великану по којем је Баново брдо добило име, свечано је откри-
вен на новоуређеном платоу испред зграде Градске општине Чукарица, а дело академског 

вајара Ранка Ђанковића свечано су открили заменик градоначелника Београда Горан Весић и 
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић. Споменик је подигнут на иницијативу 
Градске општине Чукарица и Удружења „Стари Чукаричани”.

О Матији Бану говорила је историчар уметности, академик САНУ, врсни познавалац дубро-
вачке књижевности и један од добитника награде „Матија Бан” Злата Бојовић.

„Пример Матије Бана и других умних људи, нарочито у 19. веку, показују како су ти људи сво 
своје знање и иметак стављали у службу свог народа. Због тога их памтимо и данас им подиже-
мо споменике. Споменик Матији Бану је „закаснио” можда и читав век, али никада није касно да 
се сетимо важних људи и никада није касно да се сетимо свих који су урадили нешто добро за 
нашу земљу и наш град”, поручио је Весић.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић је захвалио Граду Београду на вели-
кој помоћи коју је општина добила од градских институција, али и финансијској помоћи како би 
споменик Матији Бану данас био откривен на Чукарици.

„Грађани Чукарице су своју захвалност Матији Бану показали још одавно, када су овај део 
наше општине, који је данас централни, назвали Баново брдо. Општина Чукарица већ дуги низ година додељује награду 
која носи име Матије Бана и која је највеће признање које наша општина додељује. Морамо да негујемо и чувамо успомене 
на Матију Бана”, рекао је Коларић.

Завичајни музеј Жаркова отворен је у објекту који датира из 19. века у 
којем је била смештена једна од првих школа на територији Београда. 
Након комплетне реконструкције објекта некадашње старе школе у 

Жаркову, новоотворени музеј је постао саставни део Музеја града Београда. 
Иницијативу за оспособљавање овог објекта покренули су пре три године 
мештани и власници компанија ”Грамис” и продуцентске куће ”Кошутњак 
филм” Милош Спасеновић и Зоран Јанковић, уз подршу Градске општине 
Чукарица. Ове компаније су донирале један део средстава за потребе ре-
конструкције овог важног здања како за Жарково, тако и за Бeоград, док је 
Град Београд уложио остатак финансијских средстава. Данас, објекат је у потпу-
ности реконструисан у складу са стандардима о заштити споменика културе и 
прилагођен изложбеном галеријском простору са најсавременијом техничком 
опремом. 

„Данас је Жарково добило Завичајни музеј, што значи да ће богата историја 
овог насеља бити сачувана, а ово ће постати место на којем ће се не само чувати 
историја него и одржавати разне културне свечаности”, поручио је тадашњи за-
меник градоначелника Горан Весић.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић је изразио задовољство што се отвара Музеј Жаркова у објекту 
старом два века који чува историју општине, напомињући да је са одушевљењем прихватио иницијативу грађана да обје-
кат који је био пред урушавањем претворимо у установу од културног значаја.

„Захваљујем људима који су дали свој новац за реализацију овог пројекта како би нове генерације подсетили на оно 
што се дешавало у Жаркову у прошлости и да им оставимо место где ће моћи да се окупљају. Општина Чукарица улаже 
доста у културу и то је веома важно, јер на тај начин привлачимо туристе, где поред свих природих лепота које Чукарица 
може да понуди сада можемо да понудимо и наше културне установе”, истакао је председник Коларић.

Директорка Музеја града Београда Јелена Медаковић захвалила је Граду и заменику градоначелника на подршци коју 
пружају установама културе и који су имали разумевања да се овај пројекат заврши у рекордном року.

ОТВОРЕН ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖАРКОВА

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК МАТИЈИ БАНУ
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Председник Републике Србије Александар Вучић поручио је током обиласка радова на из-
градњи београдског метроа на Макишком пољу да се убрзају радови на том инфраструктур-
ном пројекту, као и да се метро повеже са железничком станицом Београд центар у Прокопу. 
Он је нагласио да ниједан инфраструктурни пројекат у земљи не сме да стане, јер једино тако 
можемо, у овим тешким условима, да задржимо раст земље.

Изгледа импресивно. За сада смо испред плана, али има још 
доста посла. Напори су огромни, не смемо да се заустављамо

рекао је председник Вучић и додао да је веома важно да када неко путује метро-
ом може лако да пређе на брзу пругу у станици Прокоп, те да је зато важно да се 
одмах, у старту, повеже метро са пругом Београд – Нови Сад. 

Он је истакао да ће Београд добити прву линију метроа већ за пет година и 
да је важно да се сада не направи грешка, већ да се одмах суштински реше сао-
браћајни проблеми у Београду.
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Председник је захвалио француским и кинеским партнерима на пројекту, али и домаћим компанијама, које су у 
значајној мери ангажоване као подизвођачи, те радницима који су свакодневно на градилишту. 

Председник Вучић је навео да је изградња метроа „фантастичан пројекат” на којем се ради вредно и марљиво, до-
дајући да ће обилазити радове и чешће, како би подстакао људе да наставе да раде зато што је то од огромног значаја. 

 нагласио је председник Вучић и додао да ће све три линије метроа повезати Нови Београд, Вождовац, Звездару, 
Чукарицу, Савски венац, Стари град, те да ће бити помоћ у регулисању саобраћајних проблема. 

Он је захвалио и компанији „Power China”, која свој посао на метроу ради добро, подсећајући да они раде и на пројек-
ту обилазнице око Београда, који је такође важан инфраструктурни пројекат. 

рекао је председник Вучић и додао да је неопходно и да се пронађу средства за мост преко Дунава код Винче, како 
би се направио цео прстен око Београда. 

Обиласку радова на изградњи београдског метроа присуствовали су министар финансија Синиша Мали, министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, градско руководство, као и председник Градске 
општине Чукарица Срђан Коларић и заменик председника Бранислав Ћелић.

Прва линија метроа ће повезивати Железник и Миријево, биће дугачка 21,1 километра 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. Планирано је да прва линија метроа буде завршена 2028. године, а друга 2030. године.

Тренутно се завршава посао насипања камена на Макишком пољу и у току је насипање песка. Атмосферски колек-
тори су скоро завршени и у току је изградња црпне станице.

То је од приоритетног значаја за раст БДП-а, раст економије, упошљавање људи, да се не препустимо 
стихији, лошим вестима, већ да радимо, да покушамо да се извучемо са најмање штете, да обавимо 
посао и да градимо земљу

Да тих 4,5 километара буде отворено у наредних месец, два, а до марта да буде завршено све. То ће бити 
велико растерећење за Београд
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ КУМАНОВО

Поводом 11. новембра, Дана општине Куманово, делегација Градске општине Чукарица по-
сетила је ову братску општину у Македонији, са којом Чукарица остварује сарадњу пуних 
двадесет година. Делегација, коју су чинили председник Градске општине Чукарица Срђан 
Коларић и помоћник председника Јовица Гостојић, градоначелнику Куманова Максиму Ди-
митриевском упутила је искрене честитке поводом обележавања 503 године од постојања 
и 78 година од ослобођења града, искористивши прилику да током посете разговарају о 
унапређењу сарадње две општине и могућностима за реализацију заједничких пројеката. Они су присуствовали Свечаној сед-
ници Општине, а такође су поводом Дана ослобођења Куманова на споменик палим борцима положили цвеће и одали почаст 
храбрим херојима.

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић и помоћник председника Петар Мандић по-
водом обележавања 22. новембра, Дана општине Будва, боравили су у званичној посети овој брат-
ској општини где су разговарали са председником Општине Милом Божовићем и председником 
Скупштине општине Николом Јовановићем. Делегација Градске општине Чукарица присуствовала 
је и свечаној седници на којој су наступили истакнути будвански уметници, а председник Општине 
Будва доделио је награде за допринос истакнутим ствараоцима, спортистима и научницима.

ДАН ОПШТИНЕ БУДВА

У ПОСЕТИ БРАТИМЉЕНОЈ ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ

Братимљена општина Петровац-Дринић, на западу Републике Српске, обележила је Дан 
општине и крсну славу – Светог апостола и еванђелисту Луку. На Свечаној седници Скупшти-
не општине Петровац-Дринић обратио се члан Већа Градске општине Чукарица Миљан Ће-
ранић истакавши да нас граничне тачке вере, културе и науке везују у јединствено српско 
поднебље. Уручујући уметничку слику – представу Београда начелнику Општине Петровац 
Дринић Драгу Ковачевићу истакао је да ће ово уље на платну бити подсећање где имају 
братску општину и искрене пријатеље. У Храму Свете Тројице у Дринићу одслужена је света литургија, када је пререзан славски 
колач. Затим је одслужен помен и положени су венци на споменик палим борцима у ослободилачким ратовима.

Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић примио је академске уметнице из 
Истре Роберту Вајсман Наги и Сању Симеуновић, које су специјално за простор Галерије ’73 
приредиле заједнички пројекат који носи назив „Акваториј”, а који је резултат регионалне 
културне сарадње између Галерије ’73 и Српског културног центра у Истри. Пријему су при-
суствовали и директорка Галерије ’73 Мирела Пудар и директор Српског културног центра у 

Истри Милан Рашула. У срдачном разговору са председником Градске општине Чукарица Срђаном Коларићем било је речи о 
досадашњој изузетно успешној сарадњи двеју институција културе и њеном значају на регионалном нивоу.

УМЕТНИЦИ ИЗ ИСТРЕ ГОСТИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА „СЛОВАЧКИ ВЕЛИКАНИ” ЈОЗЕФ ШКУЛТЕТИ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
АРХИВА ВОЈВОДИНЕ КРИСТИЈАН ОБШУСТ ГОСТИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Уочи отварања изложбе „Александар Дубчек – хуманиста, демократ, Европљанин” у Галерији ’73, председник Удружења „Сло-
вачки великани” Јозеф Шкултети и помоћник директора Архива Војводине Кристијан Обшуст били су гости Градске општине 
Чукарица. Приликом отварања изложбе, чији су аутори проф. Иван Лалуха, доц. Павол Полак и др Јозеф Шкултети, одржана је 
и промоција књиге „Александар Дупчек из погледа светских политичара и личности”. 
Иначе, чланови Удружења „Словачких великана” ову изложбу првобитно су предста-
вили у Европском савету у Бриселу, потом у Архиву Војводине. Председник Удружења 
„Словачки великани” Јозеф Шкултети је истакао да Србију доживљава као своју домо-
вину и да му се допада јер Срби имају високо развијену свест о патриотизму.
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САРАДЊА СА ПРИВРЕДНИЦИМА

С обзиром на чињеницу да су од 1. јануара 2023. године сви правни субјекти дужни да издају, 
чувају и примају фактуре кроз систем е-фактура, Градска општина Чукарица, са жељом да по-
могне привредницима са територије своје општине у примени Закона о електронском фак-
турисању, организује током децембра месеца радионице под називом „Е-фактура у пракси”.

Радионице су посвећене одговорима на најчешћа питања и проблемима са којима се 
сусрећу привредни субјекти јавног и приватног сектора у примени Закона о електронском 
фактурисању, као и проблемима и недоумицама у вези функционисања система Е-фактура.

ОБУКА „ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА”

Градска општина Чукарица и Национална служба за запошљавање - Филијала Чукарица ор-
ганизовали су у сали општине дводневну обуку под називом „Пут до успешног предузет-
ника”. Циљ обуке, коју је похађало тридесет и шесторо незапослених лица са територије 
општине Чукарица, је да понуди знања и вештине неопходне за покретање самосталног 
посла и улазак у предузетништво.

Присутне је поздравио члан Општинског већа Славиша Шотра који је истакао да Градска 
општина Чукарица и НСЗ – Филијала Чукарица на челу са руководиоцем Татјаном Мијушко-
вић имају одличну сарадњу већ дужи низ година.

Полазници су током ова два дана имали прилику да науче како се прави бизнис план, како се конкурише за субвенције које 
додељује Национална служба, али и друге институције, као и шта је све потребно за покретање самосталног посла.

РАДИОНИЦЕ ЗА ЧУКАРИЧКЕ ПРИВРЕДНИКЕ „Е-ФАКТУРА У ПРАКСИ”

Сајам запошљавања одржан je у организацији Филијале за град Београд Националне служ-
бе за запошљавање и Градске општине Чукарица у згради општине. На овогодишњем сајму 
учешће је узело 42 послодавца из целе Србије, а у понуди је било преко 1000 радних места 
свих профила занимања.

Сајам на Чукарици отворили су председник Грдаске општине Чукарица Срђан Коларић и 
заменик директора Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање Синиша 
Кнежевић.

„Верујемо да ће Сајам запошљавања бити шанса и прилика за многе да промене своју 
будућност и нађу посао који ће им одговарати, а за послодавце могућност да добију раднике 
на које се могу ослонити”, рекао је приликом отварања Срђан Коларић.

Највише слободних послова понуђено је ИТ инжењерима, електро и машинским ин-
жењерима, дипломираним фармацеутима и техничарима, медицинским сестрама, возачи-
ма, браварима и радницима обезбеђења.

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА НА ЧУКАРИЦИ

ВЕЧЕ ПРИВРЕДНИКА НА ЧУКАРИЦИ

Часопис и портал „Пронађите на Чукарици” организо-
вао је традиционалну корпоративну прославу под на-
зивом „Вече привредника на Чукарици”. 

Манифестацију је свечано отворио председник 
Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Корона нас је омела да се у протеклом периоду 
окупимо кроз пословно дружење и традиционално 
вече привредника, али то није омело супружнике 
Слободу и Владимира Стојчића да свима који живе или послују на Чукарици олакшају живот или пословање тако што ће про-
наћи делатности или услуге које их интересују у часопису који се дистрибуира потпуно бесплатно”, истакао је Срђан Коларић.

У име Градске општине Чукарица, захвалницу за пружену подршку и сарадњу на унапређењу развоја пројекта „Пронађите 
на Чукарици” примио је председник Срђан Коларић.
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„ЛЕТЊИ ДАН – МАТИЈА БАН”

Овогодишњи породични фестивал под на-
зивом „Летњи дан – Матија Бан” одржан је 
током два дана у парку на Бановом брду уз 
велико интересовање и радост великих и ма-
лих Чукаричана и Београђана. Већ традицио-
налну манифестацију, која је окупила љуби-
теље доброг филма и музике, организовала 
је Туристичка организација Чукарица.

Првог дана су чланови Удружења писа-
ца „Поета” казивали поезију Матије Бана на 
платоу код „Чесме”, а истог дана је отворена и 
мултимедијална изложба „Писма са Бановца” 
аутора Пеђе Милојевића посвећена велика-
ну по којем је Баново брдо добило име. Први 
дан фестивала је завршен пројекцијом фил-
ма на отвореном „Лето када сам научила да 
летим” редитеља Радивоја Раше Андрића.

Малишани су током другог дана били об-
радовани дечјом представом са анимацијом, 
а потом је бројну публику у парку  својим хи-
товима забављала група „Зана”, подсетивши 
их на своје хитове. 

Сабор човекољубља Србије је манифестација која окупља хуманитарне 
организације, установе социјалне заштите, хуманитарце и све људе добре 
воље који брину о лицима којима је потребна подршка и помоћ. Већ шесту 
годину, са идејом да споји све који могу да помогну и установе и лица који-
ма је подршка увек добродошла, Црвени крст Чукарица и Градска општина 
Чукарица организују у парку на Бановом брду Сабор човекољубља. 

Приликом свечаног отварања наступили су и драги гости – малишани 
са Косова и Метохије из Културно уметничког друштва „Крива Река” који су 
извели  кореографију „Играле се делије”.

Манифестацију, која је окупила тридесет установа социјалне заштите и 
хуманитарне организације из Србије, Републике Српске и Црне Горе, отво-
рио је председник Народне скупштине Републике Србије др Владимир Ор-
лић.

 „Данас се сви заједно подсећамо да хуманост и солидарност нису само 
речи, него заиста јесу највеће и најважније врлине које човек може у себи 
да носи, и да се доказују управо јасним примерима и делима”, рекао је др 
Владимир Орлић.

Председник Народне скупштине Републике Србије др Владимир Орлић 
доделио је награде „Чари човекољубља” појединцима и колективима који 
су показали изузетну хуманост и човекољубље. Овогодишњи добитници су: 
предузеће Бејби фуд фактори за донацију 46917 паковања хране за бебе, 
Стојан Цветојевић за донацију 4000 дресова, организација Солидарност за 

Косово за изузетан допринос српском становништву на Косову коју је примио оснивач Арно Гујон, Школа за основно и 
средње образовање са домом „Свети Сава” – Умка за пријем деце са Косова и Метохије и Радио телевизија Војводине за 
највећи број прилога који се односе на промоцију човекољубља и развијање осећаја солидарности.

ШЕСТИ САБОР ЧОВЕКОЉУБЉА СРБИЈЕ
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Светом литургијом, традиционалном литијом чукаричким улицама 
и ломљењем славског колача обележена је слава Градске општине 
Чукарица – Силазак Светог Духа на апостоле, у народу познатија 
као Тројица, Духови или Педесетница. У традиционалној литији, уз 
свештенство чукаричких храмова, поред великог броја верника, 
делегација братских општина Куманово, Источно Ново Сарајево, Беране, 
Ервеник и Косовска Митровица, учествовали су и представници Градске 
општине Чукарица на челу са домаћином славе председником Срђаном 
Коларићем. Обреду освећења и ломљења славског колача, који је 
одржан у згради Општине, присуствовао је и архијерејски намесник 
отац Бранко Митровић. Међу бројним званицама били су амбасадор 
Републике Србије у Грчкој Душан Спасојевић и потпредседник Народне 
скупштине Републике Србије др Владимир Орлић.

„Пожелео бих свима срећу и здравље, да живимо у миру и љубави, 
да чувамо једни друге и нашу Чукарицу. Чукарица је наш дом, а ми једна 
велика породица, те зато данашњи празник прослављамо заједно, у 
породичној срећи и благостању, како то традиција и налаже”, истакао је 
председник Коларић поручујући да руководство Општине крсна слава 
обавезује да настави предано и одговорно да ради за добробит свих 
грађана Чукарице.

„ДАНИ РУШЊА”

Манифестација „Дани Рушња” се већ дру-
гу годину заредом одржава у порти Хра-
ма Свете Петке, у организацији Удружења 
грађана Рушањ и уз подршку ТО Чукарица. 
Програм је уприличен поводом обележа-
вања месне славе. У порти цркве одржан 
је традиционални културно-уметнички 
програм у коме су учествовали најмлађи 
чланови КУД-а „Тандрчак” из Рушња. Фес-
тивал домаће радиности окупио је поклонике народних рукотворина и заната, а организован је и избор за најлепши слав-
ски колач, док су се у оквиру манифестације окупили и гастрономи који су учествовали на „Првој рушањској котлићијади”. 

ОПШТИНА ЧУКАРИЦА ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ – 
СИЛАЗАК СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ

Већ традиционална манифестација „Дани Сремчице” у организацији 
Удружења „Сремчица у срцу”, одржана је поводом обележавања 
Свете Тројице - храмовне славе овог чукаричког насеља. Током три 
дана трајања манифестације одржани су бројни културни, спортски 
и гастрономски програми. Посетиоци су уживали у концерту  КУД-а 
„Миломир Петровић”, а љубитељи гастрономије и боравка у приро-
ди у окружењу Ракине баре, такмичили су се у припреми гулаша на 
„Котлијади”. Изабрана је и најлепша торта, радови и рукотворине 
жена, а то је била и прилика да се представе и привредници овог 
насеља. Најмлађи су уживали уз спортски програм. 

„ДАНИ СРЕМЧИЦЕ”
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„Сава ривер фест” већ седму годину у Остружници током јула окупља љубитеље квалитетног рок звука, а све у органи-
зацији Удружења „Свет за све” и уз подршку Туристичке организације Чукарица. Програм је започео уметничком ра-
дионицом за децу, где су имали прилику да цртају и вајају, а потом су малишани Карате клуба „Умка,” секције Оструж-
ница, на јавном тренингу показали своје умеће. Они мало старији имали су час рекреације и лековитог вежбања, а у 
музичком програму наступили су дечји рок хор и оркестар „Рок циркус”, „Фајронт бенд” из Остружнице и познати рок 
бенд „Рок анд фол”.

„ГЉИВАРСКА ТРПЕЗА НА АДИ”

Уз присуство великог броја љубитеља специјали-
тета од печурака, чланова миколошких друшта-
ва из целе Србије, Чукаричана и Београђана на 
Ади Циганлији је одржана трећа „Гљиварска тр-
пеза”. Ову већ традиционалну гастрономску и 
туристичку манифестацију организује Туристичка организација Чукарица, уз подршку општине и Миколошко-гљиварског 
савеза Србије. Као право богатство биљног света, место где је утврђено више од 450 врста биљака и 250 врста гљива, 
једино заштићено станиште гљиве „сребрна звездача”, која је строго заштићена врста у Републици Србији, Ада Циганлија 
угостила је гљиварска друштва из целе Србије, са истока, запада, севера и југа, почев од Бора, Краљева, Новог Сада, па до 
Ниша, Власотинца и Врања. Туристичка организација је на крају целодневног дружења изабрала најбоље гастрономе у 
припреми гљива, а сви посетиоци су од искусних и стручних миколога имали прилику да сазнају све што их интересује о 
печуркама, њиховом значају и припреми.

„САВА РИВЕР ФЕСТ”

„13. ЧУКАРИЧКА ФЕРИЈАЛНА РОШТИЉИЈАДА”

Олимпијада старих спортова у Рушњу одр-
жана је по други пут у дворишту ОШ „Аца 
Милосављевић” у организацији Удружења 
грађана Рушња, а са  циљем да родитеље 
и децу окупи уз старе спортске игре. Роди-
тељи и деца, подсетили су се или научили 
како се надвлачи конопац, игра бацање ка-
мена са рамена, између две ватре, трчи у џа-
ковима, обарају руке и скаче удаљ из места. 
Олимпијада је организована уз подршку ГО 
Чукарица и Спортске организације Чукари-
ца, као и целокупне локалне заједнице. 

„РУШАЊСКА ОЛИМПИЈАДА СТАРИХ СПОРТОВА”

И ове године љубитељи припреме роштиља окупили су се у доброј атмосфери на „Фе-
ријалној чукаричкој роштиљијади” која је по тринаести пут одржана на Ади Циганлији 
у организацији Феријалног савеза Чукарице, ТО Чукарица и подршку оштине и Секре-
таријата за привреду.

Чукаричку феријалну роштиљијаду отворио је председник Градске општине Чука-
рица Срђан Коларић.

Према оцени стручног жирија, представника Високе хотелијерско-угоститељске 
школе и професионалних кувара београдских ресторана, прво место у припреми ро-
штиља припало је Туристичкој организацији града Кикинде, друго место Феријалном 
клубу „Феријалац” из Смедерева, док је трећепласирана била екипа Удружења „Треће 
доба” из Смедерева. Посетиоци су учествовали и у  богатом спортско-забавном и кул-
турном програму кудова, спортских и других удружења, а најмлађи су се дружили са 
аниматорима Удружења „Мој супер распуст”. 
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„ЧУКАРИЧКИ ЕТНО САЈАМ”

Први „Чукарички етно сајам хране и пића” одржан је ове јесени у тржном цен-
тру Ада мол у организацији Туристичке организације Чукарица и уз подршку 
Градске општине Чукарица. Тродневну гастрономску манифестацију, која је 
имала и богат музички и едукативни програм за најмлађе, посетили су број-
ни суграђани који су имали прилику да пробају гастрономске специјалитете 
и богате укусе свих крајева Србије. На етно сајму је учествовало 25 излагача 
– пољопривредних газдинстава, малих привредника и удружења, а најбољи 
међу њима проглашени су у четири категорије. Посетиоци су уживали у бога-
том асортиману хране и пића, као и у музичком програму, током кога су насту-
пиле сестре Гобовић и дечји хор „Славуј”, док су најмлађи имали прилику да се 
придруже бесплатним креативним радионицама правећи етно торбице, ћи-
лиме и корпице по узору на традиционалне рукотворине наших старих.

СУПЕР КАН ФЕСТ

Више од 3000 људи посетило је Супер Кан Фест организован у Пивари 
Догма и током два дана уживало у крафт пивима из 24 пиваре и 12 раз-
личитих држава Европе. Током дводневне манифестације, коју су подр-
жале Градска општина Чукарица и  компанија Бол Пекиџинг, посетиоци 
су имали прилику да пробају 105 различитих врста пива произведених 
широм Европе и упакованих искључиво у лименке, а сва искоришћена 
амбалажа jе, као и увек, била рециклирана.

Манифестацију су свечано отворили суоснивач Пиваре Догма Вла-
димир Стојковић и председник Градске општине Чукарица Срђан Ко-
ларић. 

Током два дана трајања манифестације у оквиру своје кампање „Сва-
ка лименка се рачуна”, компанија Бол Пекиџинг је заједно са организа-
тором, спровела сакупљање искоришћених лименки у циљу даље реци-
клаже. Сва новчана средства сакупљена од рециклаже биће донирана 
Црвеном крсту Чукарица.

ОДРЖАНО ДЕВЕТО СПОРТСКО САБРАЊЕ СВЕТЕ СРБИЈЕ

Традиционално, девето по реду, Спортско сабрање Свете Србије одржано је 
на спортским теренима на Ади Циганлији, у организацији ПСУ „Свети Срб и 
ја”, уз велики број учесника и гостију. Манифестацију већ годинама уназад 
подржавају Министарство омладине и спорта и Градска општина Чукарица, 
а ове године посебна пажња посвећена је инклузији и бризи о ближњима, 
као и потребама особа са инвалидитетом и подршци да се баве спортом.
Манифестацију су свечано отворили помоћница министра за спорт и омла-
дину Снежана Жугић и председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јова-
новић.

Учеснике су поздравили и представници удружења особа са инвалиди-
тетом, спортисти и гости са Крфа, а у културном програму учествовали су 
музичари оркестра „Станислав Бинички” и деца чланови кудова из Србије, 
као и маскота манифестације Риста спортиста. Малишани су посебно били 
обрадовани доласком победника Сурвајвера Стефана Невестића и учесника 
Стевана Стевановића са којима су се сликали и учествовали у Survivoru за 
децу. Гости су имали прилику да обиђу такмичаре, спортске клубове који 
су се такмичили у кошарци, одбојци, стоном тенису, фудбалу, стрељаштву и 
традиционалним вештинама. 
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Градска општина Чукарица и Локални савет за родну равноправност низом до-
гађаја обележили су „16 дана активизма против насиља над женама” у периоду од 
25. новембра до 10. децембра 2022. године.

Прва активност била је укључивање наранџастих рефлектора на згради 
општине као подршка глобалној, светској кампањи која почиње 25. новембра 
Међународним даном борбе против насиља над женама и завршава се 10. децем-
бра Међународним даном људских права.

У Свечаној сали Градске општине Чукарица одржана је трибина на тему „Дан 
борбе против насиља над женама и бесплатна правна помоћ”. На трибини, пос-
већеној економском оснаживању жена које су претрпеле насиље учешће су узе-
ли припадници МУП-а, НСЗ, Црвеног крста, Центра за социјални рад, бесплатне 
правне помоћи ГО Чукарица, као и удружења цивилног друштва. 

На радионици „Вежбе самоодбране”, одржаној у Спортском центру Жарково, 
заинтересовани полазници, међу којима су били ученици основних и средњих 
школа, имали су прилику да кроз показне вежбе стручних тренера Аикидо акаде-
мије „Браца Стајић” науче како да се адекватно одбране од напасника и сачувају 
своје физичко и ментално здравље. 

Дан борбе против AIDS-a обележен је 1. децембра у Великој сали Градске 
општине Чукарица у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић”. Сва 
објашњења и податке везане за ову тешку болест ученици средњих школа су мог-
ли да сазнају из предавања и интерактивног разговора са стручном медицинском 
службом Дома здравља, у циљу бриге о репродуктивном здрављу и заштите од 
вируса. На крају трибине ученицима је подељен и едукативни материјал.

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом који се у целом свету 
обележава 3. децембра Градска општина Чукарица приредила је изложбу рукот-
ворина и радова деце и младих, ученика Основне школе „Милоје Павловић”, 
ШОСО са домом „Свети Сава” – Умка и Установе за децу и младе „Сремчица” и Удру-
жења за заштиту особа са посебним потребама „Путоказ”. Поред изложбе, на којој 
су деца приказала изузетну креативност и вештину, манифестација је употпуњена 
и дружењем у сали општине на којем су свој рецитаторски програм извели мла-
ди из удружења „Путоказ”, а представу под називом „Другарство” припремила су 
деца из Установе за децу и младе „Сремчица”. У програму су учествовали и млади 
из Друштва за дечју и церебралну парализу са Чукарице.

„Општина већ осам година кроз пројекат хипотерапије помаже деци којој је 
потребна посебна брига, а кроз пројекат „Предах” пружа помоћ и подршку поро-
дицама у свакодневним кућним пословима и тако омогућава родитељима да се 
посвете деци”, истакла је чланица Општинског већа Стана Лукић. 

Позоришна представа за одрасле под називом „Жртва” одржана у Култур-
ном центру „Чукарица” у фокусу је имала тему насиља над женама у породици и 
заснована је на истинитим исповестима жртава насиља. 

У Свечаној сали ГО Чукарица обележен је и Дан борбе против вршњачког 
насиља (вербалног, физичког и интернет-сајбер насиља) трибином на којој су 
учешће узели припадници МУП-а, Центра за социјални рад, Министарства инфор-
мисања и телекомуникација, Министарства просвете и Дом здравља.

КАМПАЊА „16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ 
НАСИЉА НАД ЖЕНАМА” НА ЧУКАРИЦИ

ТРИБИНA ПОСВЕЋЕНA ЕКОНОМСКОМ 
ОСНАЖИВАЊУ ЖЕНА

ВЕЖБЕ САМООДБРАНЕ

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ AIDS-A

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Међународни дан физичке активности обележен је и ове године акцијом под слоганом „Кретањем до 
здравља” са циљем подизања свести целокупне светске јавности о значају и важности физичке актив-
ности. Акција је одржана  на Ади Циганлији у организацији ДЗ „Др Симо Милошевић” и уз подршку Град-
ског завода за јавно здравље и Градске општине Чукарица.

Какав је значај умерене физичке активности за добро здравље посетиоцима Аде Циганлије предста-
вио је стручни тим Дома здравља, а акцији је присуствовала и чланица Општинског већа Стана Лукић.
Ову акцију покренула је СЗО а намера је да се организацијом умерених физичких активности, без обзи-
ра на садржаје, место и време извођења, укључе све категорије становништва.

Градска општина Чукарица и ДЗ „Др Симо Милошевић” организовали су у Месној заједници „Ба-
ново брдо” акцију провере шећера у крви, желећи да укажу својим суграђанима на важност ре-
довне контроле  у циљу спречавања дијабетеса. Поводом светског дана борбе против ове све 
чешће болести истакнут је значај превенције и здравих стилова живота, пре свега правилне 
исхране и кретања. Управо из тог разлога, грађани су поред провере шећера и крвног притиска, 
имали прилику да од стручног тима Дома здравља добију конкретне савете и информације како 
да контролишу стање шећера, како да се правилно хране и које све мере треба да предузму 
ради превентиве да до дијабетеса не дође.

ОРГАНИЗОВАНЕ ОБУКЕ ТКАЊА У ДНЕВНИМ КЛУБОВИМА 
ЗА СЕНИОРЕ У ЖАРКОВУ И ЖЕЛЕЗНИКУ 
Да никада није касно научити нешто ново показују и чланице Дневног клуба за старије у 
Жаркову које су похађале обуку ткања и савладале ову стару вештину. Донацијом два ткачка 
разбоја чукаричким дневним клубовима за пензионере Градска општина Чукарица је желела 
да подстакне припаднице трећег животног доба да науче вештину ткања. Обуке су почетком 
године организоване у клубу у Жаркову, док су ову прилику недавно имале и пензионерке из 
клуба у Железнику.

„Трудећи се да континуираним акцијама обогати боравак старијих суграђана у чукарич-
ким клубовима, Градска општина Чукарица упућује бројне донације и подстиче њихов креа-
тивни рад. Заједно са стручним тимовима и социјалним радницама Геронтолошког центра, општина ослушкује потребе својих 
старијих суграђана и труди се да им на прави начин изађе у сусрет, па је тако и ова обука део подстицања креативног ствара-
лаштва старијих у клубовима за дружење”, истакла је чланица Већа Стана Лукић подсетивши да Општина брине о најстаријим 
суграђанима и кроз програме геронтодомаћица и телеасистенције.

Клуб у Железнику је отворен непосредно пре почетка епидемије, те су пензионери тек недавно почели редовно да се 
окупљају у модерно опремљеном простору. Обука ткања биће само једна од активности којом ће моћи да се баве у наредном 
периоду, па је тако општина мислила и на пензионере који воле да се друже уз шах и друштвене игре.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

Поводом  Светског дана Рома Црвени крст Чукарица уз подршку Градске општине Чукарица 
поделио је поклон пакетиће са слаткишима малишанима из чукаричких ромских насеља. 
Хиљаду слаткиша председнику Друштва „Ром-Чукарица” Мустафи Ајетију уручили су чланица 
Већа општине Чукарица Стана Лукић и секретар Црвеног крста Звездан Брадић, упућујући  
срдачне честитке поводом празника.

СВЕТСКИ ДАН РОМА 

Већ традиционално Градска општина Чукарица са жељом да деци без родитељског старања празнике учини лепшим, обезбеђује 
им дарове у виду ваучера. Поклон-ваучере за куповину спортске опреме и гардеробе добило је више од 100 деце која живе у 
домовима за децу без родитељског старања и дечијим селима широм Србије.

ПОКЛОН ВАУЧЕРИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
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Свечаном академијом 19. октобра на дан установе, Културни центар „Чукарица” обе-
лежио је значајан јубилеј, 60 година постојања. Том приликом директор ове установе 
Миодраг Ракочевић је истакао да КЦ „Чукарица” деценијама снажно подржава култур-
но стваралаштво како професионалних уметника, тако и аматера, померајући стално 
границе креативности и освајајући нове просторе за уметност и културу. 

У културно-уметничком програму учествовали су хор Министарства одбране Репу-
блике Србије „Станислав Бинички”, вокална солисткиња Драгица Радосављевић Цакана 
и глумица Марија Масал. 

На крају званичног дела програма директор КЦ „Чукарица” уручио је плакете и зах-
валнице оснивачу и сарадницима ове установе. Плакете су уручене председнику ГО 
Чукарица Срђану Коларићу и градском правобраниоцу Игору Митровићу, а захвалнице 
су уручене и дугогодишњим пријатељима и партнерима уз чију подршку ова установа 
реализује бројне програме и без којих она не би била то што је данас: Факултету музич-
ке уметности у Београду, Библиотеци „Лаза Костић”, XIII београдској гимназији, Пред-
школској установи Чукарица, МШ „Ватрослав Лисински”, Хемијско-прехрамбено техно-
лошкој школи, основним школама „Јосиф Панчић”, „Бановић Страхиња”, „Филип Кљајић 
Фића”, „Уједињене нације”, „Ђорђе Крстић”, „Доситеј Обрадовић” и другима.

Том приликом у холу Велике сале приређена је и ретроспективна изложба „60 годи-
на са вама”.

60 ГОДИНА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА” 

„САВРШЕНЕ 
НЕСАВРШЕНОСТИ” 
ИЗЛОЖБА 
ФОТОГРАФИЈА 
АНЂЕЛЕ НИКОЛИЋ

„Савршене несаврше ности” прва је ауторска изложба 
Анђеле Николић, средњошколке  која се аматерски 
бави фотографијом већ две године. Одржана је 6. апри-
ла у Галерији „Старт ’06” у Културном центру „Чукарица”.

Анђела Николић је била члан редакције ,,Инфо 
Чука”, неколико година, са својим вршњацима, радила 
је на припреми и уређивању часописа ,,Тинејџер”. Овом 
изложбом желела је да исприча причу о одрастању и 
прихватању себе, као и то колико право окружење до-
приноси томе. Сви модели на фотографијама су њене 
другарице из одељења које су током ове четири године 
из несигурних девојчица одрастале у самосвесније, си-
гурније и солидарније девојке. Анђелина жеља је била 
да овом изложбом истакне природну лепоту, нешто ду-
готрајно, реално и јединствено. Природно. Без прете-
ривања и без лажи. Нешто, савршено несавршено. 

Подршка младим, талентованим људима је један од 
приоритета Културног центра „Чукарица”. 

СЕЋАЊЕ НА ЦУНЕТА ГОЈКОВИЋА

У част великог интерпретатора изворне и староградске 
музике Предрага Цунета Гојковића 3. новембра  Културни 
центар „Чукарица” је, уз подршку Градског секретаријата за 
културу, приредио концерт „Запевајмо песме старе”. Више 
од два сата публика је уживала у старим добрим мелодија-
ма које је изводио Цуне Гојковић. Песме које су обележиле 
Цунетову каријеру изводили су: Драгица Радосављевић Ца-
кана, Данка Стојиљковић, Ђорђе Чавић, Данило Живковић, 
Зорица Акерман, Вања Нешковић, Дејан Јекнић и Никола 
Зекић. Певаче је пратио одличан Етно Академски Оркестар 
састављен од младих академски образованих музичара, 
под руководством Стефана Манчића.

Гост концерта била је ћерка Предрага Цунета Гојковића, 
глумица Катарина Гојковић, која је за ову прилику отпевала 
њену омиљену песму „Романса на киши”, за коју је добила 
велики аплауз публике. Са публиком је поделила и неке за-
нимљивости из живота њеног оца.

О лику и делу Цуне-
та Гојковића говорио 
је етно музиколог Сте-
фан Манчић и Цунетов 
колега и пријатељ Љу-
биша Павковић, дуго-
годишњи шеф Народ-
ног оркестра РТС.
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ОПЕРА ЗА ДЕЦУ НА ЧУКАРИЦИ

У циљу едукације најмлађих суграђана Културни цен-
тар „Чукарица” je у сарадњи са Удружењем уметника 
„Високо Ц” у новембру месецу организовао манифеста-
цију „Дани опере на Чукарици”. Бајковита сценографија, 
чаробни костими и одлични извођачи, оперски певачи 
Удружења „Високо Ц”, на оригиналан начин, уз песму, 
игру и глуму дочарали су малишанима бајку „Снежана и 
седам патуљака”, али и приближили оперу, као посебан 
облик уметности са којим се не срећу баш често. Из-
вођење опере за децу представља једну неопходност 
у васпитању деце. Изградња музичког укуса код деце 
је врло важна  јер дефинише касније афинитете према 
музици.

КЦ „ЧУКАРИЦА” НА 25. МЕЂУНАРОДНОМ 
БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГЕ

На  25. Међународном београдском сајму књиге, на штанду 
Канцеларије за Косово и Метохију, Културни центар „Чукари-
ца” je представио две књиге које је издао током ове године: 
фото-монографију „Одбрана, херојство и страдање” и књигу 
за децу „Упловимо у чаробни свет бајки”.

О књизи „Одбрана, херојство и страдање” говорили су ди-
ректор КЦ „Чукарица” Миодраг Ракочевић и Душан Милова-
новић, новинар у пензији који је и уређивао ову књигу. 

Они су присутне у краћим цртама упознали са детаљима 
који су везани за поменуту књигу, која је настала као резул-
тат 20 предавања еминентних особа из света политике, еко-
номије, медицине, новинарства, особа које су биле сведоци 
дешавања НАТО агресије на Србију 1999. године.

Милена Митровић, уредница програма за децу у КЦ „Чу-
карица” и Виолета Ђорђевић, саветник Библиотеке Града 
Београда, представиле су књигу „Упловимо у чаробан свет 
бајки”. Књига је резултат конкурса „Најлепша бајка” који је 
покренут са жељом 
да пробуди машту 
и креативност код 
малишана. Награђе-
ни радови деце из 
основних школа са 
Чукарице и српских 
допунских школа из 
дијаспоре, штампа-
ни су у овом издању.

У оквиру серије београдских концерата под називом „У сусрет београдским 
општинама”, маестро Јован Колунџија у пратњи своје сестре, пијанисткиње Наде 
Колунџије, почетком новембра наступио је на сцени Културног центра „Чукарица”. 
Присутни су уживали у делима композитора Жан-Мари Леклер, Камиј Сен-Санс, 
Фриц Крајслер, Симеон тен Холт и Жозеф Никола Панкрас Роје

КОНЦЕРТ ЈОВАНА КОЛУНЏИЈE У КЦ „ЧУКАРИЦА”

ПРВИ ФЕСТИВАЛ ПЛЕСА ЗА ДЕЦУ 
НА ЧУКАРИЦИ

У веселој атмосфери, 
уз песме и плес, пуно 
балона и конфета, не-
изоставних балерина 
и враголија кловна 
„Шашавка”, 18. јуна на платоу код фонтане „Чесма и 
шољица” свечано је отворен Први плесни фестивал за 
децу на Чукарици „Поздрав лету”, у организацији Кул-
турног центра „Чукарица”. Фестивал је намењен деци 
и младима, али и родитељима и свима онима који бри-
ну о правилном и здравом развоју деце, усмеравајући 
их тако на квалитетне спортске и културне садржаје. 
Покренут је са циљем да се афирмише плесно ствара-
лаштво и подржи рад плесних педагога који се баве 
децом узраста од 3 до 15 година.

Ове године на фестивалу „Поздрав лету” наступале 
су само полазнице плесних студија са Чукарице. Жеља 
организатора је да фестивал за коју годину буде зна-
чајна манифестација која ће окупити бројне плесне 
групе из Србије и региона.

У жељи да помогне 
младим, талентованим 
уметницима који имају 
одређене сметње у 
развоју, Културни цен-
тар „Чукарица” је ове 
године покренуо ин-
клузивни програм под 
називом „И ја сам талентован/а”, у оквиру кога је отворена 
и прва самостална изложба цртежа Николе Милетића „Мој 
свет – НикМил”. На изложби је представљено више од 50 ра-
дова и цртежа овог младог уметника који углавном слика ау-
томобиле, пејзаже, портрете драмских уметника, спортиста 
и других јавних личности. 

„МОЈ СВЕТ – НИКМИЛ”
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Изложбе, књижевно-музички програми, креативне радионице за школарце, представљање 
култура других народа – све су ово програми који су ове године реализовани у Галерији ’73. С 
тим у вези, можемо сасвим оправдано оценити да је ова институција културе са Бановог брда 
постала истински београдски храм културе, уточиште младима, срећни кутак за малишане и 
надасве место у којем се креира култура локалне заједнице са леве стране Топчидерске реке.

Није више вест да је Галерија ’73 препознатљива у регији, да је достојан партнер многим 
институцијама културе у региону. Оно што из године у годину постаје препознатљиво је квалитетан културни садржај којим 
се афирмише српска култура ван граница наше земље доказујући да свет занима квалитет, да све што има традицију има и 
вредност која у новом времену добија један нови сензибилитет.

Ову годину Галерија ’73 је посветила младим уметницима који су својим стваралачким уметничким карактером форми-
рали озбиљну ликовну сцену наше земље и која може да озбиљно конкурише у регији. 

У то смо се уверили кроз представљање преко двадесет младих сликара у Пули где је домаћин био Српски културни 
центар у Истри. Млади су показали своју озбиљност у стварању, доказали да су спремни стати на црту и великим културама, 
да поседују знања и вештине и да ова држава и те како може да рачуна на њих.

Сарадња Галерије са младим уметницима донела је ново искуство, а њима додатно самопоуздање и сигурност у све-
срдној институцијалној подршци.

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ – ПУТ КА БУДУЋНОСТИ 

Похвално је говорити и о дуго припреманој изложби „Стопама деспота Стефана Лазаревића” ауторском пројекту Миливоја 
Мише Рупића, сарадника Галерије ’73 у области културног наслеђа. Причу о богатој документаристичкој грађи обогаћеној 
фотографијама аутор је приредио као живу читанку о мудром владару, дипломати, доброчинитељу деспоту Стефану у чију 
част се сваке године на Спасовдан, славу града Београда, додељује признање „Награда Града Београда – деспот Стефан 
Лазаревић”.

Ове године најстарије активно удружење уметника познато под именом „лада”, које је формирано давне 1904. године, 
постало је партнер Галерије ’73 чији је циљ унапређење квалитета излагачке активности у нашој земљи, повезујући се са 
српским институцијама културе на Косову и Метохији. 

Посебно признање за реализацију свих за галерију важних пројеката из области културе, Галерија’73 додељује Градској 
општини Чукарица на свесрдној подршци. То је важно нагласити и похвалити. 

Досадашње искуство нам је доказало да је наша културна  баштина обогаћена новим технологијама пут и императив 
развоја у времену које је препуно изазова. 

Дан словенске писмености и културе Културни центар Чукарица обележио је у 
лепом дружењу са ученицима и наставницима основних школа са Чукарице и 
српских допунских школа из дијаспоре. Поводом овог значајног датума 24. маја 
организован је културно-уметнички програм ,,Књигољупци”. У првом делу про-
грама представљени су презентација и кратки филмови о настанку и ширењу 
писмености код Словена, које су припремили ученици ОШ „Јован Дучић” на челу 
са наставницима Весном Костић и Татјаном Хаџић Јововић, а у другом делу су 
додељене награде ученицима који су учествовали у програму „Читалачка знач-
ка Чукарице” 2021/22. Деца су о прочитаним књигама разговарала са Виолетом 
Ђорђевић, књижевним критичарем и библиотекарком Дечје библиотеке града 
Београда „Чика Јова Змај”, која их је својом огромном љубављу према књигама, 
осмехом и приступом још више охрабрила и мотивисала да изнесу своја миш-
љења о прочитаним делима. 

Похваљени су сви учесници програма, посебно деца и наставници из дијаспоре, који већ неколико година ус-
пешно реализују програм „Читалачка значка” широм Европе, али и друге програме које покреће КЦ „Чукарица”. Деца 
су награђена књигама, беџевима и захвалницама за уложени труд. За крај манифестације, КЦ „Чукарица” је у са-
радњи са представницима библиотеке ,,Лаза Костић” организовао посету овој установи где им се обратио начелник, 
Владан Николић и доделио им награде-чланске карте за наредну годину .

„КЊИГОЉУПЦИ” О ДАНУ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ
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Уметност има огромну културну, социјалну и еко-
номску улогу у локалним заједницама, тако да 
више него икада до сада галерије морају да при-
лагоде свој програм и пословање у повећању ви-
дљивости културних садржаја. 
Сматрам да је будућност културе управо у пре-
зентацији квалитетних садржаја и да ће институ-
ције културе остати најбоље место за уживање у 
визуелном доживљају појединца. На нама који 
руководимо овим просторима остаје домаћи за-
датак да искреирамо квалитетну годишњу про-
грамску политику”, изјавила је Мирела Пудар, 
директорка Галерије ’73.

Галерија ’73 је ове године била део једне велике културне мисије која носи назив 
„Селебрејтинг Мира Маодуш”, пројекта о светској промоцији ћирилице кроз умет-
ност једне од најпознатијих савремених српских сликарки Мире Маодуш.
Изложба је кренула са париског Монмартра, стигла у Галерију ’73 у јуну месецу, 
прошла свој пут у Требињу и завршила у прелепој Тоскани, у граду Ливорну
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ПРВИ ЧУКАРИЧКИ АДА МОЛ ПОЛУМАРАТОН 
И САЈАМ СПОРТА

У новембру месецу одржан је први Чукарички Ада мол полумаратон 
на Ади Циганлији. На манифестацији коју су организовали Спортски 
савез Чукарице у сарадњи са Градском општином Чукарица и Ада мо-
лом учешће су узела 62 такмичара.

Чукарички полумаратон је отворио председник Градске општине 
Чукарица Срђан Коларић.

Сваки учесник добио је златну медаљу и поклон од Ада мол шопинг 
центра, док је победницима пехаре уручио члан Општинског већа 
Славиша Шотра. Најуспешнији такмичари су добили и награде у вред-
ности 2.000 до 20.000 динара.

Љубитељи спорта, здравих навика, као и добре забаве имали су прилику да истог дана посете Сајам спорта 
који је представљен на другом спрату Ада мола.

Спортски савез Чукарице, у сарадњи са Градском општином Чукарица и шопинг центром Ада мол, пред-
ставио је спортске организације и клубове са територије општине, а где су 22 излагача имала прилику да свим 
посетиоцима прикажу своја умећа, вештине, као и начин рада. Уз разнолику понуду спортова за све посетиоце 
сајма обезбеђени су били и додатни попусти које су могли да искористе за куповину спортске опреме.

СПОРТСКИ ПРОГРАМИ

Међународно такмичење у теквондоу 18. 
„Омега куп” одржан је и ове године у Хали   
спортова „Ранко Жеравица” у организацији 
чукаричког Теквондо клуба „Омега” и уз 
подршку Градске општине Чукарица.

Уз учешће скоро 900 такмичара из тридесет европских земаља, ово значајно међународно првенство от-
ворили су Његова екселенција амбасадор Републике Кореје Ли Ђеунг и члан Већа Грасдке општине Чукарица 
Славиша Шотра.

Поздравивши спортисте и посетиоце такмичења, Славиша Шотра је истакао да чукарички Теквондо клуб 
„Омега” већ 18 година успешно организује ово међународно првенство промовишући  теквондо.

„Градска општина Чукарица са великим задовољством подржава спортска такмичења и активности, те даје 
подршку свим чукаричким клубовима који подстичу спортски дух, фер игру и здрав развој младих”, рекао је 
Славиша Шотра захваливши се његовој екселенцији и домаћину на изузетној организацији такмичења.

Током овогодишњег купа учешће су узели такмичари из Македоније, Црне Горе, БиХ, као и Мађарске, Сло-
вачке и других земаља, а значајне резултате и квалитетне и фер борбе показали су спортисти свих селекција.

„СПОРТСКИ КАМП – ЧУКАРИЦА 2022” У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ЖАРКОВО

Током летњег распуста чукарички основци су могли да се баве спортским активностима у Спортском центру 
Жарково учествујући на бесплатном „Спортском кампу – Чукарица 2022”. Деца су имала прилику да се опробају 
у дванаест спортова, међу којима су кошарка, одбојка, баскет 3 на 3, фудбал, рукомет, стреличарство, аикидо, 
теквондо, тенис, школица спорта, рагби и бадминтон, а све то уз стручни надзор тренера и лекара. Пројекат се 
реализује под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину града Београда, Градске општине Чукари-
ца и Спортске организације Чукарица.

18. ОМЕГА КУП У ТЕКВОНДОУ
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ЈУБИЛАРНИ 30. ЗИМСКИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР „ЧУКАРИЦА 2022”

Зимски фудбалски турнир „Чукарица 2022” протекао је ове године у знаку јубилеја, 30 година од настанка. Тур-
нир је за три деценије постојања стекао редовне поклонике и реноме, а настао је са жељом да омогући бео-
градским екипама да се међусобним такмичењем што боље припреме за предстојећу пролећну сезону.

Овогодишњи победник је екипа  ФК „Сремчица” која је у финалу била боља од екипе ФК „Лештане”, док је 
трећепласирана била екипа ФК „Торлак”.

Награде и пехаре најбољим фудбалским екипама, након финала које је одржано на теренима Фудбалскох 
савеза Београда на Ади Циганлији, уручио је председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Желим да упутим честитке нашем овогодишњем победнику и, наравно, другопласираној екипи, да им се 
захвалим на фер и квалитетној игри коју смо гледали и пожелим још пуно успеха”, рекао је председник Коларић 
истакавши традицију и за београдски фудбал значај овог турнира који траје, са успехом, пуне три деценије.

Председник се захвалио свим учесницима, организаторима и промотеру овогодишњег турнира Јовану Аћи-
мовићу Кулету и легенди фудбала Станиславу Карасију на подршци.

Признања такмичарима и екипама уручили су, поред председника општине, и директор турнира Славиша 
Шотра, промотер овогодишњег такмичења Јован Куле Аћимовић, као и наш прослављени фудбалер Станислав 
Караси, генерални секретар ФСБ Мирослав Стојановић, а присуствовао је и помоћник председника Јовица 
Гостојић.

На Зимском фудбалском турниру учествовало је 16 екипа, а одигране су 42 утакмице. Организатори ове 
традиционалне спортске манифестације су Градска општина Чукарица и Спортска организација Чукарица, а уз 
подршку Фудбалског савеза Београда.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ „НАМЕРНО ДРУГАЧИЈИ”

Под слоганом „Намерно другачији” на атлетском стадиону на Кошутња-
ку одржан је шести пролећни атлетски митинг у организацији Атлетског 
клуба „Топ џамп”.

Поред великог броја учесника, младих атлетичара различитих узраста 
из овог клуба, турниру су у име Градске општине Чукарица присуствова-
ли и помоћници председника Петар Мандић и Јовица Гостојић.

Свим учесницима добре резултате пожелео је оснивач и тренер клуба, 
наш прослављени шампион Драгутин Топић.

У име Градске општине Чукарица, поздравивши малишане, помоћник 
председника Петар Мандић је младим атлетичарима пожелео пуно среће 
и успеха на почетку пролећног атлетског митинга „Намерно другачији”.

„Својим радом и резултатима показали сте да сте управо другачији са 
разлогом, јер иза ваших успеха стоје наши прослављени шампиони Дра-
гутин и Биљана Топић који су показали своје врхунско знање, не само 
у спортском атлетском такмичењу, него и у раду са децом и будућим 
шампионима. Знам да вам је задовољство да сте у прилици да учите од 
најбољих и да се такмичите и дружите за шта је митинг управо идеална 
прилика”, рекао је Мандић који се захвалио идејним творцима манифестације и оснивачима клуба Драгутину 
и Биљани Топић који свесрдно раде на промоцији атлетике као најлепшег базичног спорта и који препознају 
таленте и дају им прилику да се кроз такмичења искажу.

Општина Чукарица већ традиционално подржава ову манифестацију и све које учествују у здравом одра-
стању и спортском развоју младих Чукарице, истакнуто је на манифестацији.

Златним медаљама и поклон пакетићима награђено је више од 200 учесника турнира који су се такмичили 
у скоку удаљ, спринту, бацању вортекса. Гости турнира су били атлетичари Црвене звезде и Новог Београда.
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„ПОЛИЦИЈА УЗ МАЛИШАНЕ”

Полицијска станица Чукарица, у сарадњи са Градском општином Чукарица организовала је 
смотру организационих јединица Министарства унутрашњих послова Републике Србије на 
Ади Циганлији. Смотра под називом „Полиција уз малишане”, којој је присуствовало око 450 
чукаричких предшколаца, организована је у циљу промовисања делатности „Рад полиције 
у заједници”, кроз представљање техничких средстава Министарства унутрашњих посло-
ва, реализације едукативних активности, остваривања непосредне комуникације и јачање 
партнерства са локалном заједницом.

Традиционалним Сајмом извиђача колекционара који је одржан по 30. пут у организацији Са-
веза извиђача општине Чукарица – Одреда извиђача „Михајловац”, извиђачи Чукарице обеле-
жили су јубиларни Сајам, као и 55 година Одреда извиђача „Михајловац” и три деценије Одреда 
извиђача „Бреза”. У просторијама Хемијско-прехрамбено технолошке школе окупили су се из-
виђачи из Београда, Велике Плане, Новог Сада, Ниша, Ивањице, Јагодине, Ковачице, Панчева, 
Ваљева, Обреновца, а гости су били и извиђачи из Словеније. Посетиоци сајма могли су да виде 
колекције значки, марама, хемијских оловака, слика, беџева и фотографија, литературе, вешти-

не, вештарстава и специјалности, промовишући на тај начин рад и активиности извиђачке организације.

ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ 30. САЈАМ ИЗВИЂАЧА КОЛЕКЦИОНАРА

САРАДЊА СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица дуги низ година успешно сарађује са Црвеним крстом Чукарица, 
организујући бројне акције и манифестације. 

Поводом обележавања Националног дана добровољних давалаца крви 11. маја у сали 
Градске општине Чукарица одржана је додела признања вишеструким даваоцима крви, а 
додељене су и награде ђацима основних школа чији су радови били најуспешнији на лите-
рарном и ликовном конкурсу „Крв живот значи”.

Радови деце на ликовном и литерарном конкурсу под називом „За сунчану јесен живота” већ годинама уназад показују ко-
лико наши најмлађи брину о својим старијим суграђанима. Тако је било и ове године, а најбољи радови основаца награђени су 
вредним књигама и похвалницама које је обезбедила Општина.

„Један пакетић, много љубави” је једна од најлепших акција коју сваке године пред новогодишње празнике организује Цр-
вени крст Чукарица. Подршку овој акцији пружа Градска општина Чукарица, наши суграђани и малишани чукаричких основ-
них школа који доносе и прикупљају слаткише за своје другаре из социјално угрожених породица, децу са Косова и Метохије, 
малишане којима је потребна додатна подршка, као и децу која бораве у установама социјалне заштите.

Дом здравља „Др Симо Милошевић” обележио је крсну славу – празник Светих врача Козме 
и Дамјана. Домаћин овогодишње славе био је директор Дома здравља „Др Симо Милоше-
вић” др Ненад Бјелица, а поред великог броја запослених и пријатеља установе, обреду ре-
зања славског колача присуствовали су министар просвете и образовања Бранко Ружић, 
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић са сарадницима и члан Градског 

већа Слободан Шолевић. Др Ненад Бјелица, честитајући славу, истакао је да је недавно почела комплетна реконструкција 
огранка Дома здравља у Железнику, искористивши прилику да се захвали председнику Градске општине Чукарица Срђану 
Коларићу за свесрдну подршку на реализацији овог капиталног пројекта.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ” ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ БОГОСЛУЖИО НА ЧУКАРИЦИ

Његова светост патријарх српски г. Порфирије служио је свету архијерејску литургију у 
храму посвећеном Светом Георгију на Бановом Брду на празник Обновљења храма Светог 
великомученика Георгија – Ђурђиц. Патријарху Порфирију саслуживало је свештенство Ар-
хиепископије београдско-карловачке. Поводом храмовне славе, Његова светост патријарх 
српски г. Порфирије служио је свету архијерејску литургију и у Цркви Свете Петке на Чука-
ричкој падини. Славском сабрању, поред великог броја верног народа, присуствовао је и 
председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.
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СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА 
У 2022. ГОДИНИ

Скупштина је највиши орган Градске општине Чукарица који врши основне функције локалне власти ут-
врђене Уставом, Законом, Статутом Града Београда и Статутом ГО Чукарица. Скупштину чини 45 одбор-
ника које бирају грађани на непосредним изборима.

Скупштина, у складу са законом:
– доноси одлуку о потврђивању мандата одборника; 
– доноси Статут и одлуку о промени Статута;
– доноси свој пословник и одлуку о Управи ГО Чукарица;
–  доноси одлуку о буџету, завршном рачуну буџета и ка-

дровски план;
–  бира и разрешава председника општине, и, на предлог 

председника, бира заменика председника и чланове 
Већа;

–  бира и разрешава локалног омбудсмана и заменика ло-
калног омбудсмана;

–  оснива службе, установе и организације и врши надзор 
над њиховим радом;

–  именује и разрешава директоре јавних предузећа, ус-
танова, организација и служби чији је оснивач и даје са-
гласност на њихове статуте;

–  доноси одлуку о додели највишег признања општине Чу-
карица „Матија Бан”;

–  обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Гра-
да Београда и Статутом  ГО Чукарица .

Одборници Скупштине ГО Чукарица током 2022. 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 одборничких група које имају одборнике у 
Скупштини ГО Чукарица, уз прихватање сугестија и предлога 
за рад Скупштине. Припремљеност седница и материјала који 
су разматрани, присуство представника јавних предузећа, 
као и информисање о свим актуелним питањима утицали су 
на ефикасан рад на седницама.

У протеклој години одржано је осам седница Скупштине на 
којима су усвојени следећи предлози:

–  Програма за уређење и доделу грађевинског земљишта 
и изградњу капиталних објеката, као и изградњу и одр-
жавање комуналне инфраструктуре ГО Чукарица за 2023. 
годину; 

–  Програма комуналног уређења ГО Чукарица за 2023. го-
дину;

–  Програма асфалтирања и уређења улица и тротоара на 
територији ГО Чукарица за 2023. годину и

–  Програма јавне расвете на територији ГО Чукарица за 
2023. годину.

У децембру 2022. године усвојени су Одлука о буџету ГО 
Чукарица за 2023. годину и  Кадровски план запослених у Уп-
рави ГО Чукарица за 2023. годину. Дате су сагласности на Про-
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Председница 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

грам рада и финансијски план Културног центра „Чукарица” за 2023. годину, Културне установе „Галерија ’73”
за 2023. годину, Спортске организације Чукарица и Туристичке организације Чукарица за 2023. годину. Дата 
је сагласност на расподелу добити јавног предузећа „Пословни центар Чукарица” за 2021. годину и сагласност 
на Програм пословања са финансијским планом  за 2023. годину.  

У 2022. 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 2021. годину; 

–  Извештај о раду Црвеног крста Чукарица за 2021. годину;
–  Извештаји о извршењу буџета за период 1. јануар–30. јун 2022. године и период 1. јануар–30. септембар 

2022. године; 
–  Извештај о реализованим предлозима за градске програме уређења градског грађевинског земљишта, 

изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре на територији ГО Чукарица за 2021. годину;
–  Извештај о реализованим предлозима уређења водоводне мреже на територији ГО Чукарица за 2021. 

годину;
–  Извештај о реализованим предлозима уређења канализационе мреже на територији ГО Чукарица за 

2021. годину;
–  Извештај о реализованим предлозима на уређењу јавног осветљења на територији ГО Чукарица за 2021. 

годину;
–  Извештај о реализованим предлозима програма асфалтирања и уређења улица и тротоара на територији 

ГО Чукарица за 2021. годину.

У протеклој години усвојена је Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2021. 
годину и дата је сагласност на Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни центар Чу-
карица” за 2021. годину. Донета је Одлука о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем. 

Такође, констатоване су оставке чланова Већа ГО Чукарица, и то Виолете Јевђић и Вука Јанковића, а донете 
су Одлуке о избору Бранке Спаић Флегер и Николе Ђукановића за нове чланове Већа ГО Чукарица.

Скупштина ГО Чукарица именовала је в.д. директора ЈП „Пословни центар Чукарица”, затим в.д. директора 
Спортске организације Чукарица и  в.д. директора КУ „Галерија ’73”.

Скуштина је у претходној години донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2022. 
годину и дала сагласности на: Одлуку о изменама и допунама финансијског плана КЦ „Чукарица” за 2022. го-
дину, Одлуку о изменама и допунама финансијског плана КУ „Галерија ’73” за 2022. годину, Одлуку о изменама 
и допунама финансијског плана Спортске организације Чукарица за 2022. годину, Одлуку о изменама и допу-
нама финансијског плана Туристичке организације Чукарица за 2022. годину, Одлуку о изменама и допуна-
ма Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица” за 2022. годину – ребаланс финансијског плана ЈП 
„Пословни центар Чукарица” за 2022. годину. 

Сваке године поводом Дана општине додељује се највиша награда Градске општине Чукарица, награда 
„Матија Бан”. Одлуком Скупштине за 2022. годину добитник награде „Матија Бан” је протојереј ставрофор Ми-
лан Виленица.



39

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Помоћник председника 
за област финансија 

НИКОЛА АРИТОНОВИЋ 
Тел. 3052-199

naritonovic@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

БРАНКА СПАИЋ ФЛЕГЕР
Ресорна задужења: 
финансије, буџет, мали радови 
и месне заједнице.
Тел. 3052-199
bsfl eger@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

НИКОЛА ЂУКАНОВИЋ
Ресорна задужења: привреда, 
пољопривреда и екологија. 
тел. 3052-120
ndjukanovic@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

МИЉАН ЋЕРАНИЋ
Ресорна задужења: 
основно, средње, више и високо образовање 
и односи са верским заједницама.
Тел. 3052-135
mceranic@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

Помоћник председника 
за спорт 

ЈОВИЦА ГОСТОЈИЋ 
Tел. 3052-199 

jgostojic@cukarica.rs

Помоћник председника за 
друштвенe делатности 

ПЕТАР МАНДИЋ  
Тел. 3052-199 

pmandic@cukarica.rs




