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Пред вама je нови (стари број) новог (старог) листа „ЧУКАРИЦА РАКОВИЦА’’, који је излазио скоро десет година. Мало је застао, али опет креће
старим путем. Лист који ће вас објективно и коректно информисати о животним темама у локалној заједници и актуелним догађајима у ове две градске
општине.
Лист је задржао досадашњи стил и уређивачку политику. Сфера нашег
интересовања су локалне теме и приче из наше свакодневице. Писаћемо о
животу и раду обичног човека, нашег суграђанина и комшије. О младима и
њиховим успесима који подстичи и мотивишу. Сензације, некултура, кич и
„ријалити“ теме неће имати места на страницaма овог часописа, jер су
много уништили наш систем вредности.
За почетак оволико,
Уредник Сретен Јаковљевић
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Пројекат под називом „Добар ученик, задовољан наставник и срећан родитељ“ је прихваћен у смањеном обиму у односу на
интегрални предлог.
Циљ нам је био да медијски популаришемо активности које се воде у школама на
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смањењу насиља међу децом. Да популаришемо све што води развијању активизма и
позитивних вредности код младих.
Чињеница је да у две градске општине,
Чукарици и Раковици, са преко 280.000 становника, ради 38 школа са 27.800 ученика.
Постоје многа удружења и клубови, који
такође окупљају младе.
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Управо због тога циљна група су нам
ученици из основних школа. Свесни смо да
су ученици тог узраста суочени с низом
проблема и изазова који се пред њима налазе.
Широк је спектар насиља код деце и
оно све више узима маха и у сталном је
порасту. Посебно је евидентно вршњачко
насиље. Све мањи број деце је друштвено активан. Истраживања показују да преко 60 одсто деце није спортски активно. Појаве узимања наркотика и алкохола све више узимају маха.
Друштво, школе и друге организације
путем разних програма, пројеката и
активности раде на решавању ових
питања.
Часопис „Чукарица Раковица”, као
и истоимени портал, пружаће медијску
подршку активностима и програмима
које воде школе у циљу смањења сваке
врсте насиља међу младима. С обзиром на ограничени простор, у овом
броју листа објавићемо програме и
активности који се спроводе у ОШ „14.
октобар“ у Раковици и ОШ „Ђорђе
Крстић“ на Чукарици. Обе су специфичне по свом раду. Прва је пре 12
година, међу првима у Србији, кренула
у акцију „Школа без насиља“, а у другој се
управо уводи новина, партнерски однос
школа – родитељ, формирањем Клуба
родитеља. То је пилот-програм који се
спроводи у првих пет школа у Београду и
двадесетак у Србији. Све се ради за добробит деце.
Редакција

Град Београд подржао пројекат и штампање овог
броја листа „Чукарица Раковица”. Пројекат је
суфинансиран из буџета града Београда, Градске
управе града Београда, Службе за информисање.
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РАКОВИЦА
ОПШТИНСКО РУКОВОДСТВО РАКОВИЦЕ

Владан Коцић, председник
општине Раковица

ИЗ ВАСКРШЊЕ ПОСЛАНИЦЕ

Васкрснимо Србију
Драга браћо и сестре,
Живимо у времену када се зло
покушава прогласити добром, а добро
злом, грех пак, по речима светог старца
Пајсија Светогорца, нечим модерним и
прихватљивим. Омладини се уместо
примера врлине и честитости нуде
идоли и антихероји, непослушност
родитељима и одбацивање сваког
ауторитета.
Очински позивамо све оне који су се
из неког разлога одвојили од Једне,
Свете, Саборне и Апостолске Цркве да
се врате у њено окриље. Страшан је
грех раскола и јереси. По светим
Оцима, ни мученичка крв га не може
опрати. Опростимо једни другима ради
Васкрсења и поново постанимо браћа у
светој Цркви, јединој Лађи спасења!
Васкршњим поздравом поздрављамо
сву нашу духовну децу у Отаџбини и
расејању и молимо се да Васкрсли
Господ свима дарује радост Васкрсења.
Посебно поздрављамо наш народ на
распетом
Косову
и
Метохији,
неодвојивом делу Србије, чије светиње
су
чувари
не
само
српскога
Православља него и хришћанства у
Европи. Косово је било и остаће наше
јер Бог није у сили него у правди и
моћан је да нам врати оно што нам се на
силу покушава одузети.
Нека са овим празником Васкрса
васкрсне и Србија, и васцели српски
род, како су говорили наши народни
песници. Дај Боже да људи који воде и
чувају државу буду надахнути духом
Васкрсења и духом вере у победу добра
над злом!
Христос васкрсе!
Архиепископ пећки, Митрополит
београдско-карловачки и
Патријарх српски ИРИНЕЈ
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На локалним изборима за одборнике у
Скупштини општине Раковица, одржаним
24. априла 2016, гласало је 52.810 лица
или 51,04 одсто.
Највише гласова добила је листа
окупљена око коалиције Српске напредне
странке Александар Вучић Србија побеђује – 44,62 одсто и тиме је освојила 25
мандата, што чини 50 одсто одборника у
Скупштини општине Раковица. Иза
Српске напредне странке су: Демократе
заједно - коалиција око Демократске
странке - 6 одборничких места. „Доста је
било – Саша Радуловић“ има 6 одборника.
Ивица Дачић –– „Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС)“ има 5 одборничких места.
Др Војсилав Шешељ – Српска радикална
странка има 5 одборника, а Двери и
Демократска странка Србије 3 одборника.
На конститутивној седници одржаној
21. јуна 2016. изабрано је ново руководство ове општине. Раковицом руководи
Српска напредна странка у коалицији са
Социјалистичком партијом Србије, што
чини већину од 30 одборника (од укупно
50, колико их има Скупштина).
Председник Скупштине општине је
Цвијетин Ђукановић (СНС), а заменик
председника је Ксенија Миланковић
(СПС), секретар Скупштине Мирјана
Марковић (СНС), а заменик секретара
Славољуб Радојковић (СНС).
Владан Коцић из СНС-а је изабран за
председника Градске општине Раковица у
јуну 2014. Заменик председника општине
је Душан Ђаковић из СПС-а.
Чланови већа ГО Раковица:
Ненад Миленковић, Радомир Богдановић,
Томислав Пантелић, Снежана
Предојевић, Новица Барјактаровић,
Филип Марјановић, Зоран Миленковић,
Небојша Ивановић и Дарко Игњатовић.

Владан Коцић рођен је 3. августа
1963. год. Дипломирао је на Рударско-геолошком факултет у Београду, смер за хидрогеологију.
По дипломирању се бавио научноистраживачким радом на матичном факултету. Од 2000. године ради у Републичком
хидрометеоролошком заводу Србије, где је
временом напредовао од места шефа одсека до генералног директора Завода.
Иза себе има богату стручну и политичку каријеру. Аутор је и коаутор 48
пројеката, елабората и студија, као и 14
научних радова из области коришћења
подземних вода за водоснабдевање,
менаџмента подземних вода и заштите
животне средине.
Учесник је више међународних
пројеката где је остварио лидерску позицију у области подземних вода, док се у
последње време бавио и пројектима адаптације на климатске промене.
Политичку каријеру започео је пре 20
година. Један је од оснивача Српске
напредне странке, секретар је Општинског
одбора СНС Раковица, док је уједно и члан
Главног одбора СНС. Ожењен је, има
двоје деце и од 2001. године живи у
Раковици.
С.Ј.

Сајам
запошљавања
Недавно, 10. марта, у Раковици је одржан
12. сајам запошљавања који су организовали Општина Раковица, Национална
служба запошљавања и Удружење предузетника Раковица. На сајму се окупило
око 37 фирми које су понудиле посао за
570 радника. Коначни резулатати овог
сајма биће ускоро познати.
Б р .1 * А П Р И Л 2 017 * ЧУК А РИЦА РА КОВИЦА

АКТУЕЛНО
ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

Александар Вучић
председник Србије

Александар Вучић
Избори за председника Србије одржани
су 2. априла. На биралишта је изашло и гласало 3.654.014 бирача, односно, 54,34 одсто.
Понављање избора на 8 бирачких места

одржано је 11, а на четири места 17. априла.
Једанаест кандидата такмичило се за
председника Србије. Највише гласова је
добио Александар Вучић, председник
Владе Републике Србије, кандидат Српске
напредне странке и коалиције која подржава
ва ову странку. Вучић је добио 1.994.210
гласова или 55,08 одсто. Други по броју
освојених гласова је Саша Јанковић са
16,36, затим следе Лука Максимовић (звани
Љубиша Прелетачевић) са 9,43 и Вук
Јеремић са 5,66. Осталих седам кандидата
освојило је мање од 5 одсто гласова.
У Београду Александар Вучић је добио

44.03 одсто гласова. Победио је у 14 београдских општина, у шест општина је однео
победу са више од 50 одсто гласова. Вучић
је највише гласова добио у Барајеву (61,88),
а најмање на Звездари (36,56%).
Другопласирани Саша Јанковић у Београду
је добио 24,10. Победио је на Врачару, у
Старом граду и на Савском венцу. Љубиша
Прелетачевић био је трећи у Београду са
добијених 12,9 одсто гласова.
Сличан однос је и у Раковици (Вучић 46,22%, Јанковић - 22,57%), на Чукарици
(43,59% - 23,96%).
С.Ј.

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Срђан Коларић, председник
општине Чукарица

Патријарх Иринеј уручио је грамату Радету Петровићу

Освећени темељи Храма Сабора Св. Јована
Крститеља у Белим водама у Жаркову
Срђан Коларић

Милан Стојић

На локалним изборима за
одборнике
у
Скупштину
општине Чукарица, одржаним
24. априла 2016, на 105 бирачких места, од 169.561 уписаних бирача, гласало је 87.461
лица или 51,58 одсто. Највише
гласова добила је коалиција
окупљена око Српске напредне
странке Александар Вучић –
Србија побеђује – 42,40 одсто,
која има 21 одборника. Иза
СНС-а су странке: Доста је
било – са 12,12 одсто – 6 одборника, Демократска странка,
СДС Борис Тадић и Нова
странка са 11,87 одсто
освојених гласова и припада

им 6 одборника, Двери ДСС – 4
одборника, Српска радикална
странка 4 одборника, Социјалистичка партија Србије – 4
одборника.
Милан Стојић, председник
Скупштине
На конститутивној седници
одржаној 26. маја 2016. одборичка већина изабрала је
Милана Стојића из Социјалистичке партије Србије за
председника Скупштине, а
Срђана Коларића за председника
Градске
општине
Чукарица.
М.П.

Његова светост патријарх српски г. Иринеј служио је 18.
априла 2017. године чин освећења темеља Храма Сабора Светог
Јована Крститеља у насељу Беле воде у Жаркову.
Овом приликом патријарх је уручио орден Свете царице
Милице - Преподобне монахиње Евгеније Борки Николић из
Жаркова, дародавцу земљишта на коме је започета изградања
Храма Сабора Светог Јована Крститеља у Белим водама. Такође,
Његова светост је уручио грамате прегаоцима који помажу
изградњу храма Божјег: председнику СО Чукарица г. Срђану
Коларићу и г. Раду Петровићу, високом службенику Народне
банке Србије.

Одликована Борка Николић, дарадавац земљишта
за изградњу цркве у насељу Беле воде u
Б р .1 * А П Р И Л 20 17 * ЧУК А РИЦА РА КОВ ИЦА
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РАКОВИЦА

Интервју с Владаном Коцићем, председником Градске општине Раковица

Стратешки циљ - повећање броја запослених
Први je број нашег листа, а како обичаји налажу, ред је да вам представимо
првог човека Градске општине Раковица,
председника Владана Коцића. Да чујемо
из прве руке шта се ради и гради у овој
општини. Има и шта рећи, јер је већ три
године на њеном челу. Радо је говорио за
наш лист.
Ускоро се навршава година дана од
локалних избора и конституисања нове
коалиционе власти у Раковици. Ваша
оцена функционисања те коалиције?
Када је у питању интерес грађана, брзо
се договоримо. Све одлуке Већа ГО
Раковица су донесене једногласно, што
најбоље илуструје како функционише
власт у Раковици.
По чему ће остати забележена прва
година вашег мандата, после локалних
избора?
Протеклих годину дана започети су
капитални инфраструктурни пројекти.
При крају је изградња Дома здравља на
Лабудовом брду. Завршена је прва, а почела друга фаза изградње канализације у
насељу Љубиша Јеленковић. Почели су
радови на изградњи канализације у насељу Сунчани брег и у Улици Боривоја
Милојевића. Настављено је асфалтирање
улица. Изградњом пута повезали смо насеља Сунчани брег и Миљаковац 3, кроз које
је први пут пуштена линија градског превоза. Прошле године смо издвојили
рекордна средства за текуће одржавање
раковичких основних школа. Започете су и
интервенције на пешачким стазама, степеништима и прилазима зградама на територији Раковице. То су прве интервенције од
изградње многих раковичких насеља. На
захтев грађана уређивани су паркови,

Владан Коцић
игралишта и зелене површине, постављана је нова расвета, стубићи. Трудили смо
се да у сарадњи са јавно-комуналним
предузећима изађемо у сусрет што већем
броју захтева грађана.
Отварање нових радних места и
повећање запослености је питање свих
питања. Има ли помака на том плану?

Са задовољством могу да констатујем
да је прошле године посао нашло 3.365
људи који су били на евиденцији
Националне службе за запошљавање.
Успеху на том пољу претходило је
усвајање Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ), где смо у сарадњи с НСЗ
прецизирали мере за подстицање запослености. Читав план је у потпуности реализован. Прошле године је организован
успешан Сајам запошљавања на којем је
372 људи нашло посао, док је на овогодишњем сајму у понуди
било више од 500 нових
Кључни правци у развоју општине
места.
Након пропасти фабрика Раковица је престала да буде радних
индустријска општина. Нове потенцијале нашли смо у Организоване су обуке за
развоју туризма, промовисањем природних лепота, важ- почетнике у бизнису, у
них културно-историјских споменика и верских објеката, сарадњи са Гимназијом
као и организовањем манифестација попут Раковичког „Патријарх Павле“ органкарневала, који сваке године привлачи велики број гостију зиоване су обуке из енглесиз земље и иностранства. Такође, трудимо се да искори- ког језика и информатике
стимо одличан положај Раковице, кроз коју пролазе битни за незапослена лица.
међународни коридори. Осим тога, ми и даље огроман Подржали смо пројекат
потенцијал имамо у бившим радницима фабрика. оспособљавања за рад и
Перспективу за њихово запослење видимо у изградњи инклузију ромске популанове пословно-комерцијалне зоне, на делу обилазнице око ције. Осим тога. прошле
Београда, који пролази кроз Раковицу. У току је израда године је у Раковици отвоПлана детаљне регулације за наведену локацију. рен Клуб за тражење посла
Пословно-комерцијална зона у Раковици налази се у зва- (Џоб клуб). Mере биле су
ничном Водичу за инвеститоре Београда, као једна од пет планске, а резултати на
смањењу незапослености
индустријских зона у престоници.
у Раковици су видљиви.
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Које све подстицаје општина нуди
предузетницима и грађанима, за њен
бржи развој и за већи просперитет грађана?
Општина Раковица не нуди директне
подстицаје предузетницима и грађанима.
Она организује обуке за оне који планирају да започну нови или прошире
постојећи бизнис. Обуке су битне јер их
држе акредитовани предавачи који уче
полазнике о свим корацима у бизнису.
Након обуке „Пут до успешног предузетника“, полазници добијају сертификате,
који су основ како би могли да конкуришу
за подстицаје које нуде град и република.
До сада је ову обуку прошло 206 лица, а 25
је већ добило подстицаје да започну бизнис. Осим тога, пољопривредним произвођачима нудимо помоћ при регистрацији пољопривредних газдинстава и
помоћ у сређивању документације и у
аплицирању за државне подстицаје.
Прошле године отворен је Шалтер за
предузетништво у Раковици, од раније
имамо отворену Канцеларију за брзе одговоре привреди.
Раковица је постала препознатљива
по културним активностима и садржајима. Колики је допринос општинске
власти у подстицању тих активности?
Највећи број културних активности
одвија се у Центру за културу и образовање Раковица, који је 2015. године прешао у
надлежност Општине. Од тог тренутка и
поред скромих средстава, културни живот
Раковице бележи процват. Покренут је
велики број нових манифестација и про-

грама, који привлаче огромну пажњу
посетилаца као и многих гостију.
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РАКОВИЦА
РАДОВИ У РАКОВИЦИ

Посебно истичем духовне свечаности
„Пут у духовност“. Манифестација је
добила подршку Српске православне
цркве, а позиционирала је Раковицу као
један од духовних центара Србије. Такође,
покренут је и фестивал хумора и сатире
под називом „Велика празнина за велики
лет“. Осим тога први пут је организован
јединствени музички фестивал радијских
певача „Први тон“, док је подигнут квалитет већ постојећих манифестација попут
Фестивала победника фестивала.
Какво је стање са спортом у општини?
Општина Раковица је наставила и ове
године да промовише бесплатни школски
спорт. Настављен је пројекат Бесплатна
карате школа где је са уписана девета
генерација раковичких основаца и предшколаца. Организовали смо бесплатне
школе пливања и спорта за децу током
марта и априла. Општина Раковица спорт
финансира у складу са средствима и надлежностима. И даље подржавамо традиционална спортска такмичења попут
Белог кроса, док промовишемо и нова
међународна такмичења, попут међународног карате турнира „Трофеј Раковице“.
Овде морам да поменем да смо уложили
средства у реконструкцију Спортског
центра Раковица, где је уређен део свлачионица, док је у плану реконструкција
фасаде, којом ће се подићи енергетска
ефикасност објекта. Циљ нам је да хала
Спортског центра буде место где ће се
организовати важна међународна такмичења.
На крају, каква је комуникација
између грађана и општинске власти?
Врата Општине Раковица су увек отворена за грађане. Немам посебан дан када
их лично примам, у зависности од обавеза
и од самих проблема са којима грађани
долазе, грађане примам свим данима.
Веома је лако заказати састанак с председником општине, с општинским функционерима или надлежним службама. За грађане су отворене и друштвене мреже,
одговарамо на питања која нам стижу на
фејсбук страницу Општине Раковица, на
мејлове или на званични општински сајт.
Без обира на који начин грађани контактирају с нама, од нас ће увек добити одговор
ако смо надлежни за решавање њиховог
проблема. Уколико Општина не може да
им помогне, грађане повезујемо с институцијама које им могу помоћи.

Сретен Јаковљевић

Дом здравља
на Лабудовом
брду

Камен темељац су положили Синиша Мали, градоначелник Београда, и Владан Коцић, председник Градске општине Раковица.

Годину дана после почетка радови напредују по
предвиђеном плану.

Једна од највећих инвестиција и градитељских
подухвата у Раковици свакако је почетак изградње
Дома
здравља
на
Лабудовом брду која је
почела у априлу прошле
године. По завршетку
изградње више од 40.000
грађана тог дела Раковице,
који су се лечили у
неусловним
објектима,
коначно ће добити модеран
Дом здравља. Укупна вредност прве фазе изградње је
oкo 206 милиона динара
(205.972.000 динара).

„Капитол парк Раковица’’
Нови „Капитол парк Раковица“ гради се у Улици патријарха Димитрија, на простору бивше фабрике „Рекорд“, и имаће око 25.000 квадратних метара простора за
изнајмљивање, распоређених у око 40 великих локала различите намене, а представљаће до сада највећи малопродајни парк у Београду. Вредност ове инвестиције процењује се на око 30 милиона евра, а градња оваквог објекта трајаће до октобра ове
године.
У првој фази посао ће наћи 400 људи. На изградњи овог објекта ће радити више
од 1.000 радника из домаћих фирми чиме ће се унапредити развој Београда и
Раковице. Осим локалног економског развоја, инвеститор је посветио пажњу побољшању квалитета животне средине. Земљиште на којем је деценијама радила фабрика и које је било затровано, потпуно је очишћено од штетних материја. Инвеститор
је британска компанија „Poseidon group“, која је већ присутна на домаћем тржишту
са малопродајним парком у Шапцу, а поред Раковице у наредном периоду планирана је изградња и сличног објекта у Сомбору.
Н. Симић

23. март 2017. – Свечаности поводом почетка радова присуствовали су и Небојша
Стефановић, министар унутрашњих послова у Влади Србије, Александар Антић, министар, Синиша Мали, градоначелник Београда, Милисав Миличковић, државни секретар
у МУП-у Србије, и Владан Коцић, председник општине Раковица.
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РАКОВИЦА
ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД ПРВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У РАКОВИЦИ

Како завршише раковичке фабрике
Некада радничка Раковица, позната по
производњи ауто-мотора и трактора, до
краја осамдесетих година прошлог века,
после је постала познатија по штрајковима
и митнизима.
Да подсетимо, у Раковици је тада
живело 95.000 становника, а било је запослено око 22.000 радника, од тога у фабрикама: „21. мају“, ИМР-у, „Рекорду“,
„Југостроју“, „Фригостроју“, „Техногасу“
и другим 18.500 људи. Просек плате у „21.
мају“ (1989) износио је данашњих 800
евра. Ни друге фабрике нису много
заостајале. У индустрији је радило скоро
90 одсто запослених, а данас ни пет одсто.
После распада бивше државе дошли су
рат, санкције, губитак многих послова.
Хиперинфлација. Производња је драстично опала, али се ипак одржавала колико се
могло. После престанка ратова и потписивања Дејтонског споразума кренула је
прича о приватизацији наших фабрика.
Била је то велика шанса да оздрави индустрија: путем радничког акционарства и
других модела поштене приватизације, да
посрнуле фабрике изађу из кризе, да грађани живе боље. Међутим, кренуло се другим путем – превођењем тих фабрика у
власништво људи с непознатом радном и
стручном биографијом и капиталом стеченим на сумњив начин. Куповали су фирме,
не ради производње, већ ради плацева с
инфраструктуром погодном за градњу
пословног простора и стицања велике
добити.

1997. прва приватизација
Прва приватизација у Раковици обављена је по старом закону 1997. године,
када је немачка фирма „Месер“ откупила
акције „Техногаса“ за 69 милиона марака и
дала још око 20 милиона за социјални програм. Фирма и данас успешно послује.
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Бивша фабрика ауто-мотора
Исто тако, италијанска фирма „Адиђи
битуми“ у јулу 2002. године купила је
Каменолом - Кијево и инвестирала око пет
милиона евра, и до данас успешно ради.

Приватизација на наш начин
Е сад поче приватизација на наш, специфичан начин. У фабрике долазе разни
консултанти, вешти да их припреме за
„удају“. То раде уз сагласност владине
агенције за приватизацију и за добре паре.
Стално су у фабрици, меркају атрактивност локација. После извесног времена
смењује их нова екипа која то исто ради.
Оздрављењем фабрике нико се не бави
јер зато треба: много знања, рада и
поштења. Лакше је било пронаћи
„пословне партнере“ и дати им фабрике у
бесцење.
Први је „Рекорд“ приватизован. У
марту 2005. године фирма „Визахем“, чији
је оснивач руска компанија „Виза“, купује
га по почетној цени од 5,2 милиона евра.
После годину и по дана штрајк радника,
зато што власник не исплаћује плате.
Након штрајка плате су веће, али убрзо се
ставља катанац на фабрику. Такође је остало много дуга према радницима. У октоб-

ру 2016. руше се хале фабрике и сада се ту
гради велики тржни центар „Капитол центар Раковица“.
ИМР, познат као Индустрија мотора и
трактора Раковица, основан пре 90 година,
још увек тавори, с недефинисним статусом. Непозната је његова будућност.

Почело је од најмањих
На реду је „21. мај“, некада угледна
фирма са седам предузећа, врх технологије у обради метала, по европским критеријумима. Дуго трају припреме за ликвидацију оваквог гиганта.
Почело се од најмањих. Септембра
2007. продати су „Експорт импорт“ и
„ДМБ Графика“. Фабрика алата није продата на првој аукцији, да би је на другој
купио понуђач по 20 одсто нижој цени од
почетне. Фабрику алата је на другој аукцији купио понуђач по 20 одсто нижој
цени од почетне. Фабрика врхунске технологије у изради специјалних алата, с
модерним машинама и око 5.000 квадрата
радионичког и пословног простора, продата је за 360.000 евра, с плаћањем у шест
годишњих рата.
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РАКОВИЦА
Једна од најмодернијих ауто-кућа у
Београду, око 10.000 квадрата пословног
простора и врхунском опремом, из другог
покушаја за 936.000 евра и одложеним
плаћањем на шест година.
Фабрика наменске производње с
високим реномеом у производњи турбинских мотора за борбене авионе и трансмисија, са 30.000 квадрата радионичког и
пословног простора, машинама врхунске
технологије по причи бивших радника,
отишла је за око 1.410.000 евра. Делатност
новог власника је паковање и дистрибуција козметичке робе.
И на крају, у стечај иде највеће предузеће у „21. мају“, Фабрика ауто-мотора
са 40.000 квадрата радионичког и пословног простора као и врхунском опремом
која је имала капацитет за производњу
250.000 мотора годишње. Завршни чин
ликвидације ове фабрике обавља се од
августа 2016. када је сва њена покретна
опрема продата као отпад за 400.000 евра.
Остаје да се продају запуштени грађевински објект и фудбалски стадион с трибинама, са 3.000 седишта

ФММ - најмлађе чедо
Некада најмлађе чедо „21. маја“,
Фабрика мотора за ситну пољопривредну механизацију, својом виталношћу
све до скоро одолевала је приватизационој аждаји. Међутим, одлуком Агенције
за приватизацију ставља се у стечај,
иако је за њу озбиљан интерес показала
реномирана фабрика пољоприврених
машина „Голдони“ из Италије. ИМР,
позната као Индустрија мотора и трактора Раковица, основана пре 90 година,
још увек тавори, са недефинисним статусом. Непозната је њена будућност. У
стечај се ставља и хотел „ДМБ“, Б категорије, са свим садржајима потребним
за успешно пословање.
Дакле, 70 година после оснивања и
завидне пословне каријере, по европским
мерилима, „21. мај“ је отпремљен у вечност.
Од заборава се чува само памћење све
мањег броја живих актера, али и јединствена књига „Била једном једна фабрика“ аутора Филипа Грујића, вишегодишњег генералног директора из времена
када је фабрика достигла врхунац у свом
развоју.
Мало добитника, много губитника,
резултат је ове власничке транзиције.
Неколицина нових власника капитала
стекла је иметак, али је 5.500 квалификованих људи с искуством остало без
посла. Још тежа је последица што
многи млади губе шансу за учење и развој способности кроз рад у фабрици. То
је највећи губитак.
Сретен Јаковљевић

МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА „21. МАЈА’’, слева надесно: Тамара Антонијевић,
Слободан Мајкић, Бранко Лекић и Јелена Бабац

Још се не предају
водећих српских фирми којима пружају
Лоша приватизација узела je свој
услуге и издају уверења о еталонирању.
данак и у Раковици. Све фабрике су прво
На првом месту су „Џонсон електрик“,
опустошене, потом највећим делом
светски позната фирма из Ниша која ради
продате у бесцење, или су завршиле у
компоненте за аутомобиле, Бош, Сименс, а
стечају, на добошу, и на крају
затим Железнице Србије, Железара
ликвидиране.
Смедерево, НИС, факултети из Београда:
Хиљаде радника остало је без посла,
Машински, Грађевински и Шумарски, а са
многи су се сналазили како су знали и
Министарством одбране Србије је
умели. На бироу рада нашли су се многи
поптисан оквирни споразум за вршење
машински
инжењери,
врсни
услуге еталонирања мерила предузећима
конструктори, технолози, оперaтивци и
из наменске индустрије.
руководиоци с богатим радним искуством.
За осам година рада прошли су тежак
У тој колони транзиционих губитника
и мукотрпан пут, а сада су стали на ноге,
стајали су и двојица машинских инжењера
редовно или повремено упошљавају још
из Фабрике аутомотора „21. мај“, Бранко
пет радника, с намером да упосле још
Лекић и Слободан Мајкић. Тражили су
стручњака из своје области. Нису
посао, чекали, а нико не нуди да раде у
задужени, послују позитивно, измирују
њиховој струци. Коме данас требају
обавезе према држави и надлежном
инжењери са 30 година искуства и више од
Акредитационом телу Србије и редовно
пола века старости? Па ипак, нису
исплаћују скромна али зарађена месечна
очајавали, сабрали су се и кренули из
примања.
почетка. Ортачким радом покренули су
М. Петровић
сопствени посао. Покренули су рад у
Метролошкој
лабораторији „21. маја” у
којој су остале само
опрема и просторије.
Основали су предузеће,
простор и опрему су
добили под закуп и
почели с радом. Делатност ове лабораторије
је
специфична
–
еталонира мерила и
издаје сертификате о
23. маја 1999. од НАТО алијансе бомбардован је „21. мај”.
њиховој исправности.
Највише је страдала станица за испитивање малолитраДугачак је списак
жних мотора.
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ОШ „14 октобар”, 2005. година - Тим за реализацију пилот-програма „Школа без насиља“

„Добар ученик, задовољан
наставник, срећан родитељ”
Основна школа „14. oктобар“ на
Лабудовом брду, најстарија у Раковици,
ради 167 година и важи за угледну и добро
организовану школу. Једна је од прве три
основне школе у Београду, и десет у Србији,
почела и спровела акцију „Школа без насиља“, и то пре дванаест година. Прва у
Раковици. Било је то у време кад је насиље
међу децом постајало све израженије и
агресивније, када је примећено да млади све
више користе психоактивне суспстанце и
алкохол... Управо тада на једној трибини
(21.3.2002) у Општини Раковица Савет за
образовање обелоданио је податак да у овој
општини има око 3000 наркомана. да се граница узимања дроге помера ка све млађим
узрастима. Насиље у школама узима маха...
Узроци таквог стања су познати: друштвени амбијент у коме живимо. А преживели
рат, санкције, хиперинфлацију, НАТО бомбардовање, транзицију. Повећано сиромаштво, породица све више растурена, а у
свему овоме деца највише сносе последице.

Активности и у другим школама
Сличне активности се воде и у другим школама у Раковици. Непосредно
после ОШ „14. oктобар“ акција се повела и у школи „Владимир Роловић“, a
промотер је била наша позната тенисерка Ана Ивановић, затим су следиле
школе „Ђура Јакшић“, „Франце
Прешерн“, „Бранко Ћопић“.

Пројекат

Да би стали на пут тим негативностима,
Основна школа „14. октобар“ укључила се у
Уницефову акцију „Школа без насиља“. Био
је то пилот-програм. Промотер акције је био
национални амбасадор Уницефа за Србију и
Црну Гору Александар Саша Ђорђевић,
легенда наше кошарке. Крајем новембра
2005. меморандум о заједничким активно-
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сти су потписали Илија Јукић, тадашњи
директор школе, председник Уницефа за
Србију и Црну Гору Ен Лиз Свенсен и промотер Саша Ђорђевић.
Пре него што је акција кренула, формиран је тим за заштиту од насиља у који су
ушли учитељи, наставници и стручни
сарадници. Акција се звала „Моја школа –
школа без насиља“. Такође, у тиму је био и
један родитељ којег је предложио Савет
родитеља. Дефинисан је основни циљ
акције: заштита ученика од узнемиравања,
злостављања и сваког другог насиља.
Велики део посла носио је актив учитеља.
Јер учитељи су ти који се први сусрећу с
првачићима и са њима су четири године.

Резулати пројекта

је општа слика у Србији. Широк је спектар
насиља: физичко, оно се најлакше препознаје, затим следи: вербално, игнорисање,
изопштавање из групе, а сада је модерно
такозвано „сајбер насиље“, преко Фејсбука
и друштвених мрежа. Деца једни другима
праве разне пакости, снимају се без одобрења па објављују. Најчешће је приустно
вршњачко насиље, али има и насиља које се
дешава у кући – то је породично насиље. И
ту је школа дужна да води бригу о ученику
и да путем одређених процедура сарађује са
Центром за социјални рад. Такође може да
се деси насиље деце према наставницима,
као и насиље наставника према деци.
Нажалост, свега тога има у пракси.
Усвојене су одређене процедуре у вођењу акције. Наравно, битно је информисање
које се одвија од одељењске заједнице до
нивоа школе и шире. На одељењској заједници разредни старешина информише
родитеље - и ту се решавају важна питања
што се тиче пројектних активности.

Прошло је петнаест година од почетка
акције. Прилика је да видимо да ли је
пројекат дао резулатат и које поуке се могу
извући. Да ли је оправдао труд и средства?
У школи нам објашњавају од чега су
кренули. Сви ученици од првог до осмог
разреда били су укључени
у пројекат, као и њихови
учитељи, наставници и
родитељи. Имали смо
више саговорника за ову
тему. Кренули смо од
стручног тима креатора и
носилаца посла.
Прво су извршили
анкетирање
учитеља,
наставника,
стручног
особља, као и родитеља да
би се знало који су проблеми у школи и на основу
тога се извели закључци.
Анкета је показала да је
више од 50 одсто деце у
току свог осмогодишњег
школовања
преживело 2005. година - Александар Саша Ђорђевић, кошаркашка
неку врсту насиља или је легенда, промотер акције, даје аутограме ученицима ОШ
учествовало у насиљу. То
„14. октобар“
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КОМЕНТАРИ
И ЗАКЉУЧЦИ
Велики део посла водили
су стручни сардници, школски педагог и психолог
Марица Стојковић и Душица
Немањић.
Марица
Стојковић,
педагог, члан тима од почетка акције:
„Прво смо урадили анкету и истраживање, вршили
анкетирање
родитеља,
наставника и стручног тима.
Уницеф је припремио упитник за анкету, по својим критеријумима.
Звао
се
„Упитник за истраживање
врста и појава насиља“.
Вршено је истраживање и
били су обухваћени и родитељи, наставници и стручна
служба – сви актери образовања су били укључени.
Резултате истраживања је
обрадио Институт за психологију на Филозофском
факултету у Београду. Врло
озбиљно и систематично су
приказали стање у школи, а
резулати су само за интерну
употребу у школи. Али су
показали право стање.
Душица Немањић, педагог: „Највише има помака
у препознавању и начину
реаговања. Деца сада знају
која су врстае насиља, шта је
све насиље, знају коме могу
да пријаве, да се придржавамо протокола, а да не испадну „тужибабе“, да бринемо о
заштити деце од насиља, злостављања и узнемиравања.
Сад функционише далеко
боље него раније. Сада сви
знамо на који начин можемо
да реагујемо. Раније је то
било више онако кроз стид,
да се пријави и каже. Не
кажем да смо
успели да решимо
насиље генерално,
амбијент је још
такав, али има
доста видљивих
резулатата у позитивном правцу. Да
успоставимо неку
границу шта је у
реду, а шта није...

родитељима, да формирамо
неки клуб, међутим, није
ишло како смо замишљали.
Једноставно није био добар
одзив родитеља на те акције
и састанке. Слаба посећеност и по правилу дођу
набрижнији и најбољи родитељи, а не они с чијом децом
треба да се ради. То и јесте
слаба тачка на линији родитељи - школа. Родитељи
добро сарађују с учитељима,
а касније та сарадња опада у
вишим разредима.
Директорка
школе
Милена Секулић Одаловић: у нашој школи више
од десет година постоји програм Школа без насиља.
Основни циљ програма је
развијање свести о вршњачком насиљу и насиљу
уопште, о томе да се насиље
препозна и да се ученици
едукују како треба да поступају у различитим ситуацијама. Овај програм заиста
није слово на папиру, активно се примењује у нашем
раду, на свим нивоима.
Проблем насиља није само
проблем школе. Нажалост,
веома је присутан и у оквиру
породице и окружења.
Насиље рађа насилнике и ми
то веома озбиљно схватамо.
Пружамо деци уточиште,
поносни смо што је наша
школа сигурно место, упркос
појединачним случајевима,
када брзо реагујемо по правилима унутрашње мреже.
Активно сарађујемо са
Центром за социјални рад,
полицијом и мислимо да
систем заиста добро функционише.

М а р и ц а
Стојковић, психолог: „Ми смо
планирали
да
успоставимо
чвршћу сарадњу с
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Ана Павловић са својим првачићима

Поента је у правилима понашања
С великим ентизијазмом кренули смо у тај посао. Деца заиста уживају
када кроз игру и примере из живота науче нешто ново, изведу закључке као
правила, придржавају их се и примењују уз сазнање да непоштовање истих
носи и одређене последице.
Поента је у правилима понашања које су сами доносили и која сва
имају позитивну афирмацију. Најважније што су научили: конфликте
решавамо разговором, уз разумевање, поштовање и толеранцију.
Наравно...било је доста и позитивних и негативних примера. Деца су, на
жалост, окружена насиљем: у породици, згради, окружењу, насељу, у
медијима...Ми, као школа и просветни радници, заиста се трудимо да
својим речима, делом и примером покажемо и докажемо како треба”. Ана
Павловић, проф.разредне наставе
Ана је у тиму је од почетка акције. Истиче да су имали представу
„СТОП НАСИЉУ“ коју је изводила позоришна група „ТЕТАР ДОДИР“,
коју би топло препоручила. Адекватна је и приступачна теми насиља, а има
и приступачну цену.

Милена Секулић
Одаловић

Стручни тим: Душица Немањић, педагог,
Марија Вујовић, секретар школе, и
Марица Стојковић, психолог

Генерално је подигнута свест код ученика да препознаје насиље;
некад га има више, некад мање. Основно је да су деца научила да препознају насиље. По свакој пријави у школи има ТИМ који се бави злостављањем деце. По свакој пријави се састаје тим ако је нешто озбиљније.
Ми то решавамо овде: ПП служба, одељењски старешина, свака туча
решава се овде. Конфликте обавезно треба да пријаве, а не да тужакају,
па испану тужибабе - да то препознају, да траже помоћ од других.

Заједно и сложно - учитељи и наставници ОШ „14. октобар“
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ОШ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ” – Тим за сузбијање насиља у школи на челу са директороком Јеленом Воларов

На Чукарици први
основали Клуб родитеља

Основна школа „Ђорђе Крстић” у
Жаркову почела је с радом 1905. године. У
данашњој општини Чукарица пре ње су радиле основне школе: „Карађорђе” у
Остружници (од 1805), „Љуба Ненадовић“ у
Жаркову (1841), „Вук Караџић” у Сремчици
(1842) и „Аца Милосављевић“ у Рушњу
(1871). У овој 2016/2017. школској години
ОШ „Ђорђе Крстић“ има 1.300 ученика. Њен
директор је Јелена Воларов.
Тема овог промотивног броја нашег
листа је насиље у школама, како га смањити,
шта може урадити школа, породица, а шта
ученик. Јер сведоци смо сталног повећања
насиља који се свакодневно бележи у нашим
медијима. Тако имамо више наслова, и у
најстаријим новинама, који нас не остављају

Новоосновани Клуб родитеља
равнодушним, као што су: „Деца на странпутици“, „Наставник лупио књигом о клупу и
остао без посла“, „Родитељ давио наставника“, „Ђак ошамарио наставницу“. Тешко и
комплексно питање које тражи дубоке анализе и активности. Друштво се овим проблемом
бави више деценија. Није он од јуче. Због
тога ћемо покушати да завиримо у школе и да
спознамо које активности све предузимају да
деца буду добра, наставници задовољни, а
родитељи срећни, што је и наслов ове теме и
истраживања.
Тему истраживања сузили смо на основне школе. Оне воде многе активности, програме, с циљем да деца буду образована, васпитана, а да лако препознају све врсте насиља
и да не буду учесници у њему. Школе су све
активније у наставном и ваннаставном раду и
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активно раде на сузбијању насиља у школама.
И држава се озбиљно бави овим проблемом. Недавно је основана Национална асоцијација родитеља и наставника Србије како
би у партнерском односу решавали проблеме
у школама.

ЈЕЛЕНА
школе

ВОЛАРОВ,

директорка

„У Основној школи „Ђорђе Крстић“ континуирано се воде многе активности на сузбијању насиља, као и против других врста
девијантног понашања ученика. Имамо
школски лист и у њему ученици и наставници пишу. Објављујемо многе садржаје везане
за ову тему. Много ученика је укључено у
његовом раду. Наши
ученици пишу литерарне радове и учествују на
многим конкурсима.
Учествујемо у многим
хуманитарним активностима, у сарадњи с
Црвеним крстом Чукарице и другим организацијама. Имамо и клуб
читалаца који добро
сарађује с Библиотеком
на Чукарици. А што се
тиче конкретне акције у
вези с насиљем у школама, овај проблем смо
озбиљно схватили и тако га и реализујемо.
Прва смо школа на Чукарици, трећа у
Београду и међу десетак у Србији које су
формирале Клуб родитеља у школу. То је као
нека врста партнерског односа школа – родитељи. Добра је и сарадња с друштвом
Пријатеља деце Чукарице. Они воде доста
акција, радионица, деце иду на те манифестације у Културни центар (на пример, радионице „Волим да читам“, „Културологија за
млађе“, „Како се понашати у друштву и
школи“). Учествујемо на бројним општинским, градским и републичким такмичењима. У школи имамо сталне изложбе слика и
фотографија, наступају многи уметници.
КЛУБ РОДИТЕЉА
Крајем фебрура у овој школи је основан

Пано за борбу против насиља – урадила
мајка једног ученика
Клуб родитеља. Очито је да и родитељи хоће
да се укључе у смањење насиља у школама.
Снежана Жана Ђорђевић учитељица и
Илинка Милетић психолог воде клуб од
оснивања и учествују у раду Асоцијације
клуба родитеља на нивоу Србије. Оснивање
Клуба по-држао је Савет родитеља. Велика је
то новина у раду школе, ово је пилот програм. Углавном, родитељи се полако, али све
више, укључују у рад овог клуба.
ИЛИНКА МИЛЕТИЋ, психолог:
„За почетак ове акције урађена је брошура „Школа за почетнике“ у којој су дате
основне информације о томе шта све родитељ првака кад дође у школу треба да зна –
све до танчина: како ће га школа примити и
коме треба да се обрати.
Акцију воде Уницеф и Фонд за отворено
друштво Србије. Брошуре су урађене за све
школе које су заинтересоване за тај програм.
Ми смо прва школа у том пројекту на
Чукарици. Пре годину дана основана је
Асоцијација родитеља на нивоу Србије. То
нам много помаже у раду и даје озбиљност
нашим акцијама. У свему овоме битно је да
се створи блиска сарадња родитеља и школе,
тај партнерски однос - за добробит деце“.
ОВО ЈЕ ПОЧЕТАК
У наредном броју листа наставићемо са
писањем о овој теми. Износити конкретне
предлоге и сугестије наставника и родитеља
коју су укључени у ову акцију.
Редакција листа „ЧУКАРИЦА
РАКОВИЦА”

Јован Марић – Верујте једни другима
Наш познати психолог Јован Марић
недавно је одржао предавање у школи на
тему „Вршњачко насиље“. У препуној
свечаној сали предавању су, поред ученика, присуствовали родитељи. Тема врло
занимљива. Ученици су пажљиво пратили
и, што нас је пријатно изненадило, постављали су многа питања професору Марићу.
Марић је своје предавање завршио
речима: „Морате правити атмосферу да
верујете један другоме, да подржавате
једни друге. Ви као разред, као целина. То
је јако важно, да се подржите, да имате
разумевање једни за друге. Морате показати доброту људске природе, а то је помоћи
један другоме.
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Клуб родитеља одељењске заједнице
Да је школа кућа у којој станују знање
и другарство, али да у њој има места и за
креативност, машту и забаву на делу се
потврђује у ¼ одељењу жарковачке
Основне школе „Ђорђе Крстић”, које води
учитељица Снежана Жана Ђорђевић. На
њену иницијативу, а уз подршку директорке
ове образовне установе, основан је Клуб родитеља одељењске заједнице. Једном недељно у
учионици заједно у наставним активностима
учествују родитељи и првачићи.
Кормилар је учитељица. Она подсећа да
су родитељи за Божић кречили учионицу, у
програму „родитељ - предавач” две маме су
држале нутриционистичко предавање, говорећи о важности здраве хране, а један родитељ је приредио час тениса. Овај вредни тим
припрема и продајне изложбе ручних радова
за школске базаре, а од тод новца помажу
ученике слабијег материјалног стања, штеде
за обнову столица или неког другог инвентара, као и за набавку материјала неопходног за
квалитетнији рад у разреду.
То је само део разноврсних и богатих
активности; планова је много, али и жеље да
се они остваре. Прозорска окна била су им
украшена завесама од лишћа, а лишће је
послужило и за израду животињских фигура
на паноу. Током недавног дружења маме и
ученици правили су украсно – употребне
предмете од балона. Ствара се уз музику,
песму и плес, па је тако и учење лакше и
занимљивије. Свако има неки скривени дар,
који нема времена да покаже због брзог
ритма свакодневице. Зато су се, како кажу,
родитељи радо одазвали позиву учитељице,
да учествују на овим интердисциплинарним
часовима где могу да пробуде своју креативност у раду са другим родитељима и децом.
Маме Ана, Сања, Александра, Кристијана,
Гордана, Бојана... не крију радост што се
повремено враћају у школске клупе, где су у
прилици да се увере како се њихова чеда сналазе у колективу.
Миа воли кад на ред дође украшавање
радова вуницом. „Не знам да плетем, али сам
научила да разнобојним плетивом украшавам предмете“, објаснила је ова девојчица
која је с мамом лепила вуницу преко балона.
Филип и Николија снашли су се као прави
мајстори у спремању лепка од брашна и воде.
Лепак је послужио да се у њега умоче новин-

Учитељица Светлана Жана Ђорђевић са својим ученицима у I/4 разреду
ски листови, а
затим маскирају
надувани балони.
Овај посао од руке
је ишао Јани и
Алекси. Истина,
прсти су им због
тога били умазани,
баш као и одећа,
али за то се не
мари кад се посао
захукта. Балони, са
чијег лица су позирале
различите
вести и новинске
фотографије,
сушили су се крај
прозора. На њих је
повремено мотрио Клуб родитеља у одељењу I/4 које води професорка Снежана Жана
Михаило, помажу- Ђорђевић могао би многима да послужи за пример. Родитељи и учећи другарима у ници заједно на часу вежбају и уче.
бојењу
балона.
професорка разредне наставе Снежана Жана
Лазар је био одушевљен што балон који качи
Ђорђевић, могао да послужи као пример
на плафон за празнике сада има другачију
успешног рада на многим пољима. Снежана
намену - гнездо за птице. Страхиња, Дамјан
Жана Ђорђевић у низу својих едукативно –
и Љах удруженим снагама су цртали по балокреативних програма прошле године снимила
нима, а учитељица је поносно закључила да
је и документарни филм поводом 165.
ће имати чиме да се подиче као колетив на
годишњице од рођења највећег српског
ускршњем школском сајму.
сликара реалисте Ђорђа Крстића, а приказан је
У овој осмолетки зачет је и Клуб родитеља
на прослави Дана школе 19. априла.
коме би овај одељенски клуб, који је отворила
А. Јанковић

Јован Марић
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РАКОВИЦА - ОБРАЗОВАЊЕ
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

За седам година
освојили 500 награда
Литерарна секција Основне школе
„Никола Тесла“ из Београда (Раковица) у
школској 2016/17. години била је изузетно
успешна јер су њени млади чланови
освојили 2. место на Републичком такмичењу литерарних дружина и секција.
Ово такмичење се одвија у организацији
Министарства просвете, Друштва за српски
језик и књижевност Србије и Задужбине
„Десанка Максимовић“, а награда, која од
пришле године носи име уваженог професора Слободана Ж. Марковића, додељена нам
је на Зимском семинару на Филолошком
факултету у фебруару 2017. Ово је шеста
републичка награда коју је литерарна секција
добила у последњих шест година. Поред овогодишње друге награде, још три пута смо
били први, једном други и једном трећи на
Републичком такмичењу.
Укупан број награда, како појединачних,
тако и за рад секције у целини, у протеклом
седмогодишњем периоду износи више од
500. Само у протекој школској години песници из „Тесле“ освојили су преко 120 награда
на домаћим и међународним литерарним
конкурсима и фестивалима. С обзиром на
чињеницу да су њени чланови и најбољи
амбасадори секције, њихови успеси и предан
рад чине да чланство секције из године у
годину све више расте, тако да је у овој
школској години литерарној секцији стварало 90 ученика од 1. до 8. разреда. С поносом
истичемо да писање за нас од самог почетка
није била обавеза, већ част, задовољство и
привилегија. Ово напомињемо због тога што
је однос према раду предуслов сваког успеха,
а чланови Литерарне секција ОШ „Никола
Тесла“ не штеде ни време, ни енергију ни
креативност како би испратили све предвиђене заједничке активности и из дана у дан
напредовали. Без обзира на то у секцијама
ствара много ученика, кроз различите облике
рада свима се даје прилика да обогате своју
литерарну културу и испробају своје способности.
Активности и успехе наше литерарне и
ове године су с посебном пажњом пратили и
медији, тако да су се чланови
секције, њихови одабрани
радови и активности више
пута у току протеклих година
нашли на странама дневних
листова:
у
„Политици“
(посебно на Дечијој страни), у
„Новостима“, у „Даници за
младе“ Вукове задужбине“, на
сајтовима Библиотеке града и
Креативног центра, у часопису и на порталу „Чукарица
Раковица“, у електронском
часопису „Табла“ из Ниша, на
сајту Општине Раковица.
Млади уметници били су
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гости на РТСу,
Радио
Б е о г р а д у,
П и н к у ,
Студију
Б,
Арт телевизији, телевизији
СКАЈ
ПЛУС, о њима се писало и
говорило и у
босанскохерц е го вач к и м
медијима
(Глас Српске,
Дневни аваз, државна телевизија и локалне
телевизије: мостарске и бањалучке).
Млади песник Лав Лукић, најуспешнији
члан секције по броју освојених награда, до
сада је освојио 114 литерарних награда и
један је од најуспешнијих младих песника у
региону.
У октобру 2014. Лав је за свој рад добио
Захвалницу Општине Раковица, а исту награду 2011. и 2014. добила је и Литерарна секција школе.
Чланови секција посетили су многе културне манифестације и учествовали у низу
културних програма у школи, у Центру за
културу у Раковици и широм Београда и
Србије. Учествовали су у програму поводом
обележавања Дечије недеље у Библиотеци
„Чика Јова Змај“ у Београду, у којој су, као и
у Дечијој библиотеци „Невен“, присуствовали бројним програмима. Учествовали смо и
у бројним књижевним програмима за децу
Књижевног друштва Раковица, које на прави
начин афирмише рад уметничких секција
„Тесле“.
Посетили смо Сајам књига и у оквиру
„Дечијег павиљона“ дружили се са дечијим
писцима Љубивојем Ршумовићем, Рашом
Поповом, Урошом Петровићем, Добрицом
Ерићем, Игором Коларовом, Бранком
Стевановићем,
Јасминком
Петровић,
Тодетом Николетићем и другима. Око 120
ученика, чланова секција, у пет дана посети-

ло је Сајам књига и учествовало у дечијим
радионицама које је водила Гордана
Малетић, као и у представљању „Данице за
младе“ Вукове задужбине на Сајму књига и у
Вуковој задужбини. Ученици су учествовали
у свечаном програму поводом отварања Дана
европске културне баштине и отворили Ноћ
музеја у Вуковој задужбини и овом прили-

ком говорили своје стихове.
У последње четири године посетили смо
неколико програма за децу организованих у
Вуковој задужбини (дружили се с писцима
Божидаром
Пешевом,
Миодрагом
Матицким,
Бранком
Стевановићем,
Горданом Малетић и Љиљаном Симић поводом представљања активности Задужбине и
Змајевих дечијих игара, као и поезије и прозе
ових писаца). Издања Вукове задужбине
„Даница“ и „Даница за младе“ представљена
су у школи и ове године овом приликом су
гостовали Божидар Пешев, Гордана
Малетић, Рајко Лукач и Љиљана Симић.
Подршка институција као што су Вукова
задужбина и Библиотека града од непроцењивог је значаја за афирмацију младих талената у свим областима.
Пре неколико година установили смо и
повељу коју додељујемо почасним члановима наше секције, афирмисаним дечијим писцима и нашим дугогодишњим пријатељима
и до сада смо титулу почасног члана секције
доделили Љиљани Симић, Бранку
Стевановићу, Божидару Пешеву, Гордани
Малетић, Тодету Николетићу, Мирославу
Кокошару, Слободану Станишићу, Игору
Коларову, Јасминки Петровић, Дејану
Алексићу...
Александра Дракулић, проф. српског
језика, руководилац Литерарне секције
ОШ „Никола Тесла“

Хор ОШ „Иво Андрић“
- Познато је да су школске секције активности у којима деца веома радо учествују,
самим тим што сами бирају које области их
занимају. Хорска секција наше школе изузетно је бројна – имамо скоро стотину певача и
десетак чланова оркестра који су део хора!
Хором диригује наставница Јована
Обрадовић, а оркестром руководи и корепетира наставник Бранимир Ђокић. Посебну
захвалност дугујемо бившим ђацима који
због лојалности и љубави још увек учествују
на нашим наступима и још увек су део наше
музичке породице - истиче директор школе
Милан Пашић.
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Позната и призната у земљи и свету
Тринaеста београдска гимназија с
Бановог брда крајем прошле године (13.
децембра) прославила је велики јубилеј – 75
година рада и постојања. Велики повод за
подсећање на њен седамдесетпетогодшњи
пут до славе и признања. Постала је позната и призната по високом квалитету наставе,
добрим ученицима, професорима и успесима које постижу.

Бојан Вучковић, директор гимназије
Гимназија данас показује свету паметно
и лепо лице својих ученика путем размена
ученика, студијских путовања у иностранство или учешћем на међународним такмичењима. Дубоко укорењена у прошлости
своје Чукарице, свог Београда, свог народа,
делећи с њима судбину, иде ка будућности
опрезним кораком, зато што зна колико је
драгоцено благо које носи.

Бојан Вучковић
Нижу се успеси на такмичењима, међународним и домаћим – у последње три године 110 учесника на републичким такмичењима и 40 републичких награда, само у
периоду за који имамо сигурну евиденцију
102 појединачне републичке награде, на
олимпијадама 14 учесника – једно злато,
два сребра, пет бронзи, две похвале. Хемија,
физика, астрофизика, лингвистика, руски
језик, екологија. Москва, Вашингтон,
Астана, Индонезија, Рејкјавик, Санкт
Петербург. Бројне „Октобарске награде“
седамдесетих и осамдесетих година про-

шлог века, „Доситејева награда“
за најбољу установу у области
просвете,
Награда
града
Београда 2014. године за филм
„Година коју су појели скакавци“.Култура учења влада у школи
и то је гаранција да ће оно што је
најлепше и највредније опстати.
Др Добривојe Костић, ученик прве генерације уписане
1941. године
„Драги моји ученици, наше,
сада Тринаесете београдске гимназије. Кажем наше, јер сам и ја Свечана академија поводом јубилеја школе. Гости:
био њен ученик, од првог разре- Срђан Коларић, председник Градске општине Чукарица
да, од њеног оснивања 1941. са сарадницима. У другом реду др Добривојe Костић,
године. У том разреду је било ученик прве генерације уписане 1941. године, и оперска
преко сто осамдесет ученика, три примадона Калеф Симоновић
одељења са преко 60 дечака и
девојчица, што овдашњих, што
Томислава Николића од 9. фебруара 2017. за
избеглица из наших западних крајева. Од
изузетне заслуге и постигнуте резултате у
тог броја, овде смо само нас четворо, колипросветној делатности, поводом 75 година
ко су мени били доступни.
постојања и рада, XIII београдскa гимназија
одликована је Златном медаљом за заслуге.
Јован Митић, ученик генерације
Одликовање је уручио председник Николић
2016. године
директору ове гимназије Бојану Вучковићу
Освојио је бронзану медаљу на
на свечаној церемонији у згради
Географској олимијади у Кракову 2013.
Председништва, на Сретење, 15. фебруара.
године, златну медаљу на Међународном
Школа дала 150 доктора наука и протакмичењу младих научника у Румунији,
фесора факултета
сада је студент физике на Београдском униИз школе су излазили ученици који су
верзитету. Свечаном скупу се обратио бесезаузимали места у многим сферама друштдом:
ва. Школа је дала: три академика, преко
„Тринаеста гимназија је велика школа.
седамдесет познатих новинара и књижевниВелика по своме саставу, по људима који је
ка, осам председника општина, једног предпокрећу, али велика и по томе какви су они
седника и више потпредседника Града
људи који из ње изалазе, који њен траг носе.
Београда, неколико потпредседника Владе и
Што се мене тиче, велика је част бити део
Скупштине Србије, судије Врховног суда.
таквих људи – за 75 година ове школе. Али,
Око 150 доктора наука, професора факултес друге стране, као ученик генерације,
та и директора клиника, дванаест декана,
верујем као и свим бившим и будућим учепродекана и ректора универзитета, четрденицима генерације ове Гимназије, мени је
сет глумаца и других јавних личности,
припала велика част и велика одговорност
преко сто спортиста, репрезентативаца у
да те вредности ове школе даље пренесем
атлетици, веслању, фудбалу, кошарци, рукокроз живот, како на факултету, тако једног
мету, ватерполу, одбојци, шаху, џудоу и друдана кроз живот, кад будем свој човек“.
гим спортовима.
Одликована Златном медаљом за заслуге
С.Јаковљевић
Указом председника Републике Србије

Јован Митић, ученик генерације 2016. године

Свечаност је улепшао и хор гимназије
састављен од њених ученика
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Здравствена установа за децу
Под кровом „Medilife” педијатријске
куће у Трговачкој улици 79 у Жаркову
ради тим лекара специјалиста који је на
услузи бебама и деци различитог узраста,
али и адолесцентима до 18 година. Овде се
обављају прегледи малих пацијената, али
и дају савети.
Доктори запажају да кад беба стигне у
породицу, родитељи имају прегршт питања, на која је увек најбоље одговор наћи
код здравствених стручњака. У овој установи обављају се основни и превентивни
прегледи и дијагностика тежих оболења, а
у сарадњи с лабораторијама могуће су
брзе и поуздане анализе.
Педијатријски преглед је детаљан, прецизан и поуздан преглед детета у циљу
раног уочавања болести, аномалија и
поремећаја, који се при обичном педија-

тријском прегледу не
могу запазити.
„Веома је важно да
очеви и мајке знају што се поремећаји у
развоју раније дијагностификују, то су
веће шансе за излечење
и опоравак. Преглед
обавља специјалиста
педијатар прим. др
сци.
мед.
Невена
Максимовић Вуњак,
специјалиста педијатрије и др мед. Тамара
Ђоровић, специјалиста
педија-трије“, наводе у
клиници „Medilife”.
А.Ј. На једном месту прегледи младих пацијената и савети

СТАРИ ЗАНАТИ

Пите и колачи по
бакином рецепту
Према народној изреци, добро тесто је
„меко као душа”. То значи - чим брашно
пропусти кроз прсте, кувар је умешао
своју енергију или љубав из душе, а од
тога тесто расте. „Ако љубави нема, џаба
се домаћица држи рецепта и узалуд се
позива на искуство и знање“, уверава
Александра Нинковић, врсни мајстор у
прављењу пита и колача. Док се гурмани
распитују у чему је њена кулинарска тајна,
ова вредна жена успех приписује
чињеници да ради посао који воли.
Научила га је у детињству, гледајући баку
Анђу како „врти” оклагијом да би од
лоптице теста, развила широку јуфку
танку као папир. „Мирисале су из бакине
рерне и ормашице, „лење” пите, баклаве
...Унука је добро запамтила како се бака
„влада” у кухињи. „Са седам година сам
„савила” прву кромпирушу, користећи

дршку од варјаче, а моја „учитељица”
мудро ме је саветовала да ухватим темпо
од кога се коре неће „уморити”, јер ако
дуго „леже” на столу, могу се осушити и
изгубити свежину. Ни брзина није врлина,
нарочито кад се пита мота и слаже у
епсију. Да би се избегло „гужвање”,
јагодице раде пажљиво и „ситно” цика –
цака, ролајући тиритом надевену јуфку“,
објашњава врла куварица. Сва домаћа
јела, према њеној оцени, траже да им се
посвети време и одбаци нервоза. „Не може
се за трен направити баклава, баш као што
нема шале ни кад се спрема неки други
старински колач, па тако и пита. Зна се да
је кућа тада у некој врсти нереда. Лети
брашно на све стране, кецеља и под се
беле. Сто је на средини просторије да би
се око њега могло обићи и на оклагију
јуфка „набацити”, описује Нинковићева

Александра у својој радњи – све по бакином рецепту
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неке од радних фаза, тврдећи да се не
држи рецепта, јер тесто тражи осећај за
меру, као и агда којом се прелива колач.
„Знам колико тулумбе и баклаве могу
воде и шећера да попију“, кроз смех прича
газдарица и тврди да бакине поуке није
записивала већ памтила, па их и сада,
после тридесетак година, чува у меморији
као да из књиге чита. Без обзира на то што
је кулинарски занат „испекла” као
девојчица, Александра, мајка два дечака,
није ни сањала да ће мимо свог
домаћинства
развити
производњу.
Завршила је Средњу економску школу, а
последњих осам година у свету је пита и
колача. У Жаркову је свила своју малу
„мануфактуру” названу „Анђа”, чувајући
тако успомену на баку. Верна је
традиционалној домаћој кухињи чији укус
памти још из родног Сарајева.
Кромпируша, зељаница, сирница, али
и пите напуњене купусом, печуркама,
месом, празилуком, џемом од вишања..
свакодневно су на менију. Апетит отварају
и туфахије, мафини, шапе... Како стигну у
стаклене витрине, тако и „плану”.
Муштерије препознају да ови производи
„дишу”,
захваљујући
умећу правог зналца који
то ради пуног срца.
„Када сам се латила овог
посла, у коме ми помажу
пријатељица и кума –
Владана и Љиља, нисам
веровала толико у себе,
колико у пите. Оне ме
никада нису изневериле,
једноставно
речено,
њихово прављење иде
ми од руке“, поносно
каже
Александра
Нинковић.
А. Куртеш
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Галерија 73 –
културна шкриња
Галерија већ 44 године континуирано развија културу
Културна шкриња у коју се сабирају
богати ликовни и књижевни садржаји као
и елементи визуелне уметности, али други
програми међу којима и они намењени
малишанима – то је Галерија 73 у
Пожешкој улици на Бановом брду.
Вршилац дужности директора ове
установе Мирела Пудар поносна је што
овде своје стваралаштво могу да представе
значајни уметници са Чукарице. Она је
подсетила да галерија већ 44 лета
континуирано ради, трудећи се да јој у
овој години, коју је Oпштина Чукарица
прогласила годином културе, активности
буду још интересантније.
Замисао је, како вели Пудар, да ова
београдска општина постане важна на
културној мапи престонице. Директорка је
оценила да шанса мора да се пружи
чукaричким ствараоцима јер се тако
доприноси популаризацији локалне
заједнице, као битног фактора у изградњи
идентитета једне средине. „Чукарица је
велика и у културолошко - социолошком
аспекту веома разуђена општина. Са једне
стране имамо централне делове попут
Бановог брда и Жаркова, а на другој
страни су Рушањ, Железник, Сремчица…
Ова разуђеност у једној свеобухватнијој
интеграцији афирмише нови квалитет.
При изради плана и програма Галерије 73
уважавали смо све ове аспекте. Програм
сачињавају бројне изложбе од којих су
веома важне оне по позиву чланова
Уметничког савета”, објаснила је Мирела
Пудар, и додала да Уметнички савет чине
признати ликовни уметници. Други

концепт Галерије је књижевни програм, у
коме учествују познати писци и поете.
Жеља је да ове садржаје препознају
различите генерације, а нарочито
породице с децом. „Посебно смо поносни
што смо уз подршку општине Чукарица
богатији за још једну галерију, за галерију
„Сања” у Сремчици, легат породице
Панчевић Тохољ“, напомиње Мирела. Она
признаје да у креативном стваралаштву
има много емоција и оне се не скривају, јер
то је драж бављења културом. „Иза сваког
урађеног програма стоји огромна
припрема. Трудимо се да будемо добри
домаћини, а изгледа да нам то полази за
руком – сви се радо враћају као драги
гости Чукарице“, закључује Пудар.
Галерија према њеним речима има
просторни потенцијал, па делима није
тесно. Ипак, највећа вредност ове
културне куће је тим људи који у њој ради.
Они у низу запажених поставки издвајају
ауторски пројекат Николе Кусовца –
скулптуре Матије Вуковића, једног од
највећих вајара које је Србија имала.
Последња изложба овог великог уметника
била је далеке 1987. године. Сабирајући
резултате
рада,
Мирела Пудар се
осврнула на чињеницу да значајна
подршка стиже од
Општине
Чукарица и њеног председника
Срђана
Коларића.

Бројни посетици у Галерији

Мирела Пудар
Редовне студије завршила на
Факултету политичких наука у Београду,
где је стекла звање дипломираног политиколога за новинарство и информисање. Поред рада у локалним медијима,
део свог радног века провела је у афирмацији културног стваралаштва кроз
издаваштво у земљи и иностранству.

А. Куртеш

И Матија Бећковић имао је своје вече у Галерији

Владимир Костић, председник САНУ, на отварању изложбе
слика Тодора М. Стевановића 23. марта 2017.
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Бројни посетиоци имају шта и да виде
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ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОЈЕКАТ

СПОРТ У ШКОЛЕ
По недавно спроведеном истаживању, само половина ученика основних
школа се бави рекреацијом три пута
недељно. Као главне разлоге не бављења
рекреативним вежбањем ученици су
навели непостојање навике, недостатак
времена, недостатак финансијских средстава и непостојање услова за укључивање у неки облик вежбања у близини становања. Темпо и начин живота деце, који

ДВОЈИЦА ПОЗНАТИХ - Брана Радовић и млади песник Лав Лукић

БРАНА РАДОВИЋ

Најбеограђанин

ОШ „Иво Андрић” – час физичке
активности
подразумева много времена које деца
проведу седећи - у школи, испред компијутера или телевизора, узрокују неправилан раст и развој деце. Поред тога, због
лоше економске ситуације и недостатка
времена, све мање родитеља може деци
да обезбеди адекватно бављење физичком активношћу.
Због свега тога, јавља се потреба да
се ученицима понуди интересантан и
мотивишући програм физичког вежбања,
у периоду када имају слободног времена,
потпуно бесплатно.
Идеја Спорта у школе је да деци
пружи управо то.
У Основној школи „Иво Андрић”
кренуло се са реализацијом пројекта
Спорт у школе од септембра 2014. године
и већ трећу годину заредом, и у овој
школској 2016/17. години, успешно се
изводи. Наставу води наставник физичког васпитања Јелена Матијашевић.
Настава се изводи два пута недељно,
по два часа од 45 минута. Учествују деца
првог и другог разреда, која се не баве ни
једном спортском активношћу. Ове школске године имали смо рекордан број
пријављених ученика. Захваљујући подршци Министарства просвете и Завода за
спорт и организационим способностима
директора школе Милана Пашића, створили су се услови да се свој заинтересованој деци омогући да учествују у овом
проје-кту. Тако да је ове године у
пројекат Спорт у школе укључено 97
деце, подељених у четири групе.
Наставник Матијашевић Јелена, ОШ
„Иво Андрић”
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Брана Радовић, наш познати атлетски
тренер и творац великих спортских такмичења као што су ,,Бели крос“ и
„Београдски маратон“, брат песника
Душка Радовића, овогодишњи је добитник
награде Студија Б „НАЈБЕОГРАЂАНИН“.
Поносни смо на ову више него заслужену
награду коју је освојио бивши ученик
Основне школе „Никола Тесла“ и овом
приликом с читаоцима делимо његов
успомене на први спортски успех који је
постигао за нашу школу. Текст је објављен
у последњем броју школског часописа
„Тесла“ у мају 2015.
„Наш је систем школовања био мало
другачији – имали сте прво четири разреда
основне школе, затим четири разреда
ниже гимназије и малу матуру, па четири
разреда више гимназије и велику матуру.
Садашња осомогодишња школа „Никола
Тесла“ била је у моје време Седамнаеста
београдска гимназија. Постојао је само
стари део зграде, без фискултурне сале,
базена... Спортски терен био је много
мањи и покривен црном шљаком. Ми смо
га полако проширивали и насипали.
Бирајући фотографије за овај текст,
определио сам се за ову коју видите, јер
сматрам да је то један од првих већих
спортских успеха наше школе. Наиме, у

школској 1950-1951. години постали смо
прваци Београда у шаху за прве разреде
гимназија (то би сада био пети разред
осмогодишње школе). За екипу наше
школе играли смо нас четворица из „првог
један“, али нико од нас се није посветио
шаху, већ смо отишли у друге спортове:
Александар Тодоровић (држи пехар)
из Ресника, звани „Аца Џерика“ играо је
касније фудбал у подмлатку „Партизана“,
а затим у „Будућности“ из Титограда и
„Штутгарту“. Дилбер Милорад, звани
„Лидра“, из Кнежевца, био је фудбалер
истоименог клуба, затим члан управе и
председник клуба. Павле Стојановић,
звани „Паја Манастирац“, играо је такође
фудбал
у
фудбалским
клубовима
„Кошутњак“ и „БАСК“. Ја сам се определио за атлетику и постао врхунски атлетски тренер. Како свака школа воли да се
хвали својим бившим ученицима, наведимо и то да сам 2001. године добио специјалну награду Међународног комитета,
а 2005. године „награду за животно дело“
СОФК-а Београда. И мој син Марко
(рођен 1978. године) завршио је ОШ
„Никола Тесла“. Сада је доктор физичких
наука и ради као истраживач у Институту
за физику у Земуну“.
Александра Дракулић
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