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Прве четири
Навршиле су се прве четири године напредњачке коалиционе 

власти на Вождовцу. Становници велике и значајне градске 
општине су нас напредњаке изабрали, поклонили нам поверење и 
ставили нас пред један од најтежих задатака у нашим радним и 
политичким каријерама.

Пре свега зато што смо се прихватли тешког и одговорног 
посла у време несумњиве и неумољиве кризе која је са светских 
меридијана неминовно дошла и до наше земље па, тада спојена са 
неспособношћу тадашње српске Владе и тадашњих српских, па, 
дакле, и градских власти, нашла плодно тло да се развија и полако 
завија у црно грађане Србије који више нису имали одбрану од беде, 
сиромаштва и незапослености.

На руку нам није ишло ни то што нам је Град и његов нервозни 
одлазећи градоначелник, као опозиционој општини (постоји 
ли још неки житељ Србије који у то време није размишљао 
опозиционо) скресао буџет и отворено нам ставио до знања 
да нећемо имати помоћ при покушају да побољшамо живот 
Вождовчана.

Није било за очекивати да ми то искористимо као алиби 
нашег неког евентуалног слабог рада и ангажовања. Наравно да 
не. Пре бих рекао да смо се са више елана, можда и више ината, 
прихватили посла и почели да гледамо шта се може урадити.

И урадили смо пуно, посведочиће грађани, њих је тешко 
лагати. Све чешће долазе у Општину, своју кућу, траже и 
захтевају, али су конструктивни и кооперативни, препознали су 
да овде раде људи који желе да им помогну, а не, као они пре,  да их 
опљачкају. Тешко смо стицали поверење јер је бивша демократска 
власт са својим коалиционим партнерима нанела велику штету 
општини Вождовац. Прегледавајући папире, установили смо 
корупцију и пљачку од стране бивше власти, а ако је неко и имао 
сумње, развејао их је извештај Градске буџетске инспекције који 
је у једној дебелој књизи дебело раскринкао понашање бивше 
владавине демократа на Вождовцу која је потрајала трагичних 
петнаест година.

Али, ми се прошлошћу бавимо само у мери у којој је неопходно 
да се утврде узроци лошег стања. Када смо га констатовали, 
засукали смо рукаве: Асфалтирали смо више десетина 
километара некатегорисаних путева, спојили смо подавалска 
села са коридором 10 где су нам „ударили” рампу, физичку 
препреку како би поништили тај наш успех, обновили смо школе, 
амбуланте, у току је гасификација за коју влада огроман интерес, 
помажемо сиромашне, награђујемо најбоље, силни амбасадори су 
нам дошли у госте упознајући Вождовчане са својом културом, 
одржали смо и неколико светских концерата у Шумицама, 
обновили смо спортске хале, а нове смо сазидали у Рипњу и 
Јајинцима, помогли смо Краљеву, однели поклоне, завршавамо им 
једну сеоску школу…

А важније од свега што осећамо да смо придобили поверење 
грађана који су нас бирали.

И ето нас опет на мегдану и, да, опет ћемо победити.

gkozic@vozdovac.rs
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Прошло је четири године од, како је власт желела да представи, 
„неважних избора“ на Вождовцу. Предосећајући крај владавине своје 
непринципијелне коалиције желела је да минимизира очекивану 
победу напредњака.

Страх од губитка власти и чињенице да ће тако на видело изаћи 
малверзације, крађе и недомаћинско пословање, као и страх да се 
пораз на вождовцу као вихор прошири Србијом изазвали су панично и 
грозничаво понашање:

Прликом недавних „неважних“ избора на вождовцу асвалтирано је 
више километара пута него на коридору 10 за десет месеци, поклоњено 
је више телефона него на новогодишњим пријемима јавних предузећа и 
изречено је више обећања него кад је доС долазио на власт.

Приликом „неважних“ избора на вождовцу актуелна власт је, у 
очајничком покушају да остане на положају, очигледно захватила у 
буџет, измешала државни и партијски новац у корист партијског и 
злоупотребивши положај и државну благајну - окренула гласаче против 
себе! 

Грађани су схватили поруку и одрекли се превараната!
У петнаест до девет, четрдесет пет минута после затварања 

бирачких места одједанпут су са екрана нестале све специјалне емисије 
о изборима. до јутра нисте могли да сазнате ко је победио ако нисте 
познавали неког из руководства напредњака. 

Победа над лоповлуком
А ујутру... 
дан жалости на Студију Б, на РТС-у временска прогноза, па 

промоција лета за Букурешт, па стање на путевима без краја, па у 
осамнаестом минуту кратка информација о прелиминарним резултатима 
тих очигледно „неважних“ избора на вождовцу. 

Режимски медији прећутали су велику победу напредњака!
неважни избори на вождовцу изазвали су политички земљотрес!
општински одбор демократске странке на вождовцу расформиран је 

моментално, а оставке су пљуштале.
“Ликвидација“ је било и у странци Г17 плус, где је председник Градског 

одбора те странке Томица Милосављевић поднео оставку. Према његовим 
речима, оставка није повезана са резултатом избора на вождовцу што је 
изјава која се не очекује од озбиљног човека, министра при томе.

То није победа, већ масакр! – објавила је опозициона штампа.
Суочивши се са стравичном реалношћу неки од учесника догађаја 

изјаве су очигледно давали у шоку. Тако је извесни г. Чучковић из Г17 
плус изјавио да је задовољан изборним резултатима и да, уосталом, 
„проценти нису битни“!?

напредњаци су разбили све живо на вождовцу и то је била победа 
над преваром, над улизиштвом и над корупцијом. 

Јер власт је хтела да обмане грађане, да им се додвори и да их 
подмити. 

Зато је за месец дана желела да уради све оно што није за 14 година 
владања важном београдском општином!

Узнемирење је велико јер је власт  свесна да је овај па скоро 
референдум на неким бирачким местима, показао шта јој се спрема на 
свим нивоима ускоро!

велику нервозу показали су Чедини либерали. велика су им била 
очекивања али не већа од елементарне непогоде која им се догодила. 
нису прешли цензус па су покушали да измисле неправилности 
дестилисаним лагањем! Чедисти не би били оно што јесу да нису 
покушали мутним радњама и на мала врата да баце сенку на регуларност 
избора. 

очајничко понашање, неприлично  у сваком случају, јадно и бедно...
користили буџет за кампању
највише онеспокојава начин кампање представника владајућих 

странака јер они се непрестано позивају на свој изворни демократски 
легитимитет, што би требало да их разликује од старе праксе из 
деведесетих, када је режим оптуживан управо за злоупотребу државних 
средстава за изборну утакмицу.

Бранећи своје позиције на вождовцу коришћена су средства 
грађана, узиман је новац из буџета да би се гласачи подмићивали. 
Лажна обећања су део политичке борбе, али трошење пара из буџета за 
партијску кампању – кажњиво је по закону.

коалиција која је била на власти у вождовцу 15 година грчевито 
се борила за опстанак недозвољеним средствима и зато што друге 
аргументе није имала. наиме, петнаест година пљачке убедило је и 
„њихове“ да их се одрекну. коалиција на власти у вождовцу изгубила 
је од надирућих напредњака јер је народ препознао позитивну силу 
која доноси промене, али и због тога што је владала због себе а не 
због грађана вождовца који су им некада давно, а показало се потпуно 
погрешно, поклонили поверење.

Жалосна је чињеница да се десетак година после демократских 
промена не може рећи да се у овој земљи темељно променио начин 
вођења изборних надметања. оволико и овакво ангажовање свих 
расположивих државних и политичких средстава демократске странке 
говори много и о бојазни од могуће ерозије увелико изграђене и 
утврђене симболичке слике да је она најзначајнија и најутицајнија 
странка у Србији. 

Али тако човек мора да се упита шта би било и на шта би све 
били спремни да их нешто још озбиљније угрози и да се нађу пред 
непосредним губитком власти? А очигледно је да пристиже то време.

Оставили пустош
Смена власти разјаснила је убрзо зашто се вождовачка власт после 

15 година владавине тако грчевито „држала за симс“. од самог улаза, 
од руинираних степеница на којима се сликају младенци у најсвечанијем 
чину, видело се да нешто дебело смрди. Лакше је било сломити ногу 
него се попети уз општинске улазне степенице. необјашњиво је да 
толике године општински челници нису успели ни степениште да 
поправе. Али можда је то и добро јер се тако од самог улаза у зграду 
наговештавала права трагедија и пустош који је за собом оставила 
дугогодишња коалиција лопова и превараната.

општинска зграда суморна и неокречена са намештајем „из 
заплене“, без иједне објаве, корисне информације, без вождовачких 
новина уместо којег је смишљен партијски билтенчић. Али ружна 
слика била је само видљиви део, видљива манифестација а у ствари 

врх леденог брега једне трагичне владавине, корупције, изигравања 
грађана и њихових интереса. Са свих страна долазили су људи жалили 
се на нељудски однос, бахатост, корумпираност општинских бирократа 
које су једва скинули с врата. Афере, марифетлуци и незаконите радње 
испливале су са свих страна. Једна од најпрљавијих превара учињена је 
над децом. У питању је Пазл град у који су бачени милиони, а он данас, 
без документације и без сигурности за децу стоји закључан док се 
трошкови гомилају.

Превара звана „Пазл град“
на основу обећања која је СнС дала грађанима вождоваца у оквиру 

кампање на  локалним изборима одржаним на вождовцу, одборничка 
група СнС је кроз рад својих одборника и активности у оквиру 
одборничке групе, од надлежних скупштинских служби затражила 
документацију о раду појединих служби и њиховом поступању у 
извршењу послова, закључно са даном конституисања нове општинске 
власти.

није много требало да на видело изађу махинације одлазеће власти.
За ово кратко време, дошло се до података који озбиљно нарушавају 

легитимитет бивше власти. као одговорна власт и као одговорни људи 
пред бирачима општине вождовац и пред свим грађанима са вождовца, 
дужни су да укажу на озбиљне злоупотребе које су се дешавале у 
општини вождовац. Мора се напоменути да је ово тек део( за сада) 
документације до које се дошло, а да доста документације није потпуно 
или је уопште нема.

Једна од највећих инвестиција у општини вождовац је била 
изградња „Пазл града“ која је започета у време кампање за локалне 
изборе 2008, а завршена током кампање за локалне изборе 2009. 
године. Пројекат и изградња су пореске обвезнике коштали 
невероватних 30 000 000 динара, или тачније по курсу еура из 2008. 
године 350 000 еура?! на градилишту су се смењивали градски 
функционери дС-а и заједно са локалним челницима обећавали чак 
и изградњу Скејт парка у близини, као другог великог пројекта у 
тренутку док општина није решила ни најосновније инфраструктуралне 
проблеме!? 

извођач је креативни градски центар „Ђепето“, кога представља 
директор константин Јокановић. Увидом на сајт овог Центра, утврђено 
је да се као контакт особа центра појављује драгана Јокановић, а да су 
послови центра: Пословне презентације, рентирање намештаја и пагода, 
аранжирање излога и венчања и празничне декорације!?

на њиховој референтној листи нема ни помена о изградњи 
Пазл града, нити један податак везан за овај пројекат. Без имало 
разлога да се оспори сама идеја о изградњи оваквог вида забаве 
за најмлађе, ипак се овде намећу питања на која још увек не стижу 
одговори. Грађани насеља Бањица су упозоравали на саму локацију 
за изградњу града, јер се налази на углу две прометне улице (Борске 
и Црнотравске) и да би безбедност посетилаца била битно угрожена 
фреквенцијом саобраћаја. Градски функционери међутим и за 
проблем безбедности имају решење-склапају уговор са предузећем 
за пружање услуга безбедности у висини од 186 000 динара месечно! 
Шта је све могло да се уради за те паре у општини којој је иначе 
дивљачки скресан буџет само зато што је победила опозиција? да 
подсетимо вождовцу са скоро триста хиљада становника је дата 
милостиња од 40 милиона динара управо колико је добио улицкани 
Савски венац са својих четрдесет хиљада житеља!
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Радило се
напорно и одговорно
У условима тешке 
економске кризе и 
изложени маћехинском 
односу градских власти 
чинили смо и чинићемо 
све што је у нашој 
ограниченој моћи да 
олакшамо живот нашим 
суграђанима

Под свакодневним обавезама и 
у константној жељи да се испуне 
обећања грађанима Вождовца управо 
је при крају и четврта година од када 
власт на важној београдској општини 
чини напредњачка коалиција.

У условима тешке економске кризе 
и изложени маћехинском односу 
градских власти чинили смо и чинићемо 
све што је у нашој ограниченој моћи да 
олакшамо живот нашим суграђанима. 
Тако смо и ове године велику пажњу 
поклонили деци, старима, социјално 
угроженима...Реновиране су многе 
школе и предшколске установе, 
асфалтирани некатегорисани путеви, 
уређене порте.

Снег који је пао опомиње 
нас да задржимо и побољшамо 
прошлогодишњи висок ниво 
одговорности који смо преузели у 
чишћењу снега, када већ Град није 
урадио оно што му је обавеза.

Пред нама, на следећим страницама, 
и поједине месне заједнице представиће 
шта су урадили њихови активисти, 
да ли су оправдали поверење које 
им је указано. Због ограниченог 
времена нису представљени сви што 
ће бити исправљено у следећем броју 
који излази после новогодишњих и 
божићних празника.

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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РеКоНсТРУКЦиЈа 
иГРалиШТа

Велика радост за 
децу и родитеље 

Поред локације у ул. Радована Симића Циге бр 42-48, 
Градска општина Вождовац уредила је још четири дечија 
игралишта на локацијама:

Радована Симића Циге 2-8, насеље Медаковић
Браће Јерковић 75-79, насеље Браће Јерковић
Љуба Вучковића 11, насеље Стари Вождовац
Устаничка 63-67, насеље Душановац
У акцији уређења запуштених дечјих игралишта и парко-

ва на својој територији такође су изведени радови на сана-
цији паркова у улицама Браће Јерковић бр. 153-165 и Љубе 
Вучковића. Радови су обухватили бетонирање стаза, заме-
ну дотрајалих кошева, постављање нових клупа, клацкалица, 
љуљашки, гумених подлога испод тобогана ...

ГО Вождовац је издвојила велика средства за реконструк-
цију шест дечијих игралишта у насељима Медаковић 2, Браће 
Јерковић и на Бањици. 

вождовачко насеље Бањица 
постало је богатије за још 
неколико игралишта. наиме, 
општина вождовац комплетно је 
реновирала комплекс спортских 
терена од предшколске установе 
„Љоља“ до Црнотравске улице. 
ограђен је и асфалтиран 
фудбалски терен, уређена 
су три дечја игралишта са 
клацкалицама, љуљашкама, 
пењалицама и осталим 
мобилијаром.

Такође, реновирана су и 
два кошаркашка терена. Тако 
ће бањички малишани од сада 
имати прилику да играју фудбал, 
кошарку, рукомет и друге 
спортове у новом амбијенту.

Терен за боћање на Бањици 
је такође обновљен. део 
инвестиција на реконструкцији 
тог терена сноси општина 
вождовац, а други део Фонд 
„Ана и владе дивац“ на чијем је 
конкурсу за доделу средстава за 
реновирање тог терена општина 
победила. 

сЈаЈНи УслоВи 
за мале споРТоВе

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ

РеНоВиРање 
ТеРеНа На 
БањиЦи
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Општина Вождовац је комплетно реконструисала 
фудбалски терен, трибине и ограду који се налазе код 

чувених „Пет солитера“, односно вртића „Љоља“. 
Поред тога сређена су још два кошаркашка терена

У циљу одржавања вождовачких зелених површина, поред 
реконструкције игралишта, при Го вождовац поново ради и 
Еколошка патрола, која ће на захтев грађана вождовца излазити 
на терен и уклањати комунални отпад и старати се о хигијени 
дечијих игралишта и паркова.  Градска општина вождовац је 
издвојила велика средства за реконструкцију шест дечијих 
игралишта у насељима Бањица, Медаковић 3 и  Браће Јерковић.

за здРаВУ 
БУдУћНосТ 

НаШе деЦе
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Општина Је сВим ђаЦима ОБезБедила исте услОВе

САНИРАН КРОВ 
на О.Ш. „Бора Станковић“

На Основној школи „Бора Станковић“ поправљен је 
кров, који је годинама прокишњавао и правио проблем 
при одржавању наставе. 

Бившој власти то није сметало, али нама  јесте па су 
обављени обимни радови санације, као и на многим 
другим школама. 

Школа је безбедна и сува а ђаци раде  и уче у истим 
условима као и њихови другари широм наше општине.

7

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИРАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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саНиРаН КРоВ
на о.Ш. „Бора станковић“

ОПШТИНА ЈЕ СВИМ ЂАЦИМА ОБЕЗБЕДИЛА ИСТЕ УСЛОВЕ
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Челници ОПшТине и АлеКСАнДАр ВуЧић         у ПОСЕти ПОДАвАлСким СЕлимА

Вредна опрема за ђаке, 
најављена изградња 

спортске хале

Ј а Ј и Н Ц и 

Ђаци основне школе у Јајинцима 
и њихови родитељи у великом броју 
дочекали су челнике општине Вождовац 
са којима је био и Александар Вучић, 
председник Српске напредне странке, 
која је на власти на Вождовцу.

Том приликом уручена је пригодна 
спортска опрема свим ђацима првацима 
основне школе, лопте за све спортове, 
дресови и слично.

Пеђолино је правио карневалску 
атмосферу, а родитељи су са 
интересовањем саслушали извештај 
члана општинског већа Александра 
Савића о обећаној великој инвестицији 
у Јајинцима. Реч је о спортској сали од 
чврстог материјала која је никла поред 
школе. Ђаци су добили затворену салу, 
модерно опремљену, са свлачионицама, 
купатилима и осталим погодностима.
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мештани љути 
на Градску управу 
која их лаже 
око канализације

више од триста грађана 
Јајинаца окупило се да изрази 
своје незадовољство чињеницом 
да челници Градске управе 
више од десет година обећавају 
решење питања канализације и 
водовода у овом месту али се то 
није догодило. У разговору са 
општинским функционерима и 
гостом Александром вучићем, 
председником СнС-а, која је на 
власти на вождовцу, мештани су 
добили чврсто обећање да ће се 
ствари променити. Биће решен 
и недостатак предшколских 
установа јер је Јајинцима 
неопходан вртић.

сто четрдесет бесплатних офталмолошких 
прегледа и бесплатних наочара

У организацији Месног одбора СнС-а Јајинци, старији суграђани позвани 
су на бесплатан офталмолошки преглед код др Александра Стојановића, 
који је након тога и наручио и поклонио 140 квалитетних наочара 
најугроженијима, које је обезбедио донатор. У пријатном амбијенту Месне 
заједнице, а пред гостом Александром вучићем, видела се захвалност људи 
за овај племенити гест напредњака са вождовца.

поклоњене школске торбе 
са прибором свим првацима

Месна заједница „Јајинци“ поделила 60 ранчева, перница и осталог 
школског прибора будућим ђацима првацима о.Ш. „Јајинци“. Бројни 
малишани заједно са својим родитељима имали су прилику да присуствују 
представи коју је извео Пеђолино, за њихов срећан почетак школе.  

Поред многих мештана подели школског прибора присуствовали 
су и члан већа општине вождовац, Александар Савић, као и члан 
Председништва СнС-а и председник Градског одбора Београд Српске 
напредне странке, небојша Стефановић.

Ј а Ј и Н Ц и 
Челници ОПшТине и АлеКСАнДАр ВуЧић         у ПОСЕти ПОДАвАлСким СЕлимА
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Ђацима и наставницима кључеве ове 
сале предао је Александар Вучић, 

први потпредседник 
Владе Републике Србије

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ саграђена спортска 
сала при основној 

школи „Јајинци“
за сВеГа

РадНих 
даНа

35
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У посети Дневном 
боравкУ ометених 
У развојУ

комемораЦија

добро место за 
рад и дружење
Члан Већа Градске општине Вождовац 

Владо Секулић, обишао је кориснике Дневног 
боравка за децу и омладину ометену у развоју 
„Вождовац“ у Јајинцима. 

Том приликом разговарао је о евентуалним 
додатним потребама и проблемима у раду са 
дивном илић, руководиоцем дневног боравка, 
који је реновиран и проширен. 

договорена је даља сарадња Го вождовац и 
ове установе, ради квалитетнијег рада и бољег 
функционисања његових корисника.

иначе, ово место показало се драгоценим 
за рад и дружење. ова деца веома радо овде 
долазе, што говори о томе како се осећају 
окружени пажњом и пријатним амбијентом.

Родили смо се и 
рађаћемо се у слободи

ТомислаВ 
НиКолић:

Уз највише државне и 
војне почасти у Јајинцима 
је одржана комеморација 
у знак сећања на више 
десетина хиљада људи који 
су брутално убијени на том 
месту у Другом светском 
рату. 

венце су положили 
председник Републике 
Србије Томислав николић, 
председник народне 
скупштине,  небојша 
Стефановић, делегација 
Генералштаба војске 
Србије на челу са генерал-
потпуковником Љубишом 
диковићем, представници 
Града Београда, делегација 
СУБноР-а, представници 
Јеврејске заједнице у Србији, 
војни изасланици страних 
амбасада у Београду, као 
и руководиоци општине 
вождовац, др драган 
вуканић, председник 
општине вождовац и 
Александар Савић, члан 
већа општине.

Председник Србије уписао се  у 
спомен-књигу, где је написао: „овде 

су убијали да се не бисмо рађали, 
а родили смо се и рађаћемо се у 

слободи”. он је такође поручио  да 
је Србија демократска земља која 

је посвећана неговању историје, 
традиције и тековина које су јој 
оставили преци, али и окренута 

будућности, помирењу и снажењу 
заједничког живота са свим 

народима. Уз присуство великог броја 
грађана, у знак сећања на 127.000 
убијених родољуба, говорници су 
подсетили да је на том стратишту 
само од августа до октобра 1941. 

године у Београду више хиљада људи 
ухапшено, депортовано у логоре и 

послато на губилишта у Јајинцима и 
Сајмишту, али и у концентрационе 

логоре у Јасеновцу и Старој 
Градишки. Претходно су Љиљана 

Малушић и Бојана илић, испред 
општине вождовац,  положиле венац 

и одале пошту жртвама Бањичког 
логора код спомен плоче у кругу 

војне академије.
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Гради се и асфалтира, 
Град „забушавао“...

Пред лепом, недавно осветљеном црквом, окупили 
су се мештани и поздравили  челнике општине и г. 
вучића. Разговарало се о проблемима, али су се сви 
сложили да је општина урадила доста, да је асфалтиран 
и проширен пут према Зуцу (Улица Фрицка Лоха), да 
се зида хала од тврдог материјала поред школе „васа 
Чарапић“ те да је уређена порта.

Проблеми ових мештана исти су као и код других 
у другим селима,  а све притужбе односе се на Град и 
маћехински однос према опозиционој општини.  У 21. 
веку и ово село нема решену инфраструктуру коју му 
дугује Град, а општина са својим скромним буџетом 
може само да ублажи стање.

Бели поТоК
Челници ОПшТине и АлеКСАнДАр ВуЧић         у ПОСЕти ПОДАвАлСким СЕлимА
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РАДОВИ    БЕЛИ ПОТОК

Велики ГрађеВински пОдухВат Oпштине

Фискултурна сала 
у Белом потоку од 
тврдог материјала

Радови на изградњи фискултурне сале у О.Ш. 
„Васа Чарапић“ у Белом Потоку свечано су отворени 

на Св. Саву 27. јануара 2011. године. После 
полагања камена темељца др Драган Вуканић, 

председник Општине Вождовац, потписао 
је уговор о заједничкој изградњи са 

Ангелином Николић Вукић, власницом 

фирме „Бетонина“. Крајем априла фискултурна сала 
биће свечано отворена.

Ових дана обишли смо градилиште и уверили 
се да све иде по плану који је договорен. Свака 
част извођачу, сви се радујемо што ће ускоро наша 
деца имати спортску, фискултурну дворану какву и 
заслужују.

5

ренОВиране прОстОриЈе, купљени 
апарати за кОнтрОлу здраВља

ВОЖДОВАц 
БРИНЕ О 

ПЕНЗИОНЕРИМА
уз свесрдну помоћ Општинског одбора српске 

напредне странке Вождовац и привредника 
из Ваљева и Горњег милановца заблистала је 

зграда саграђена давне 1931. године 

Руководство Општине Вождовац посетило је у 
четвртак, 1. марта 2012. године, Удружења пензионера 
Вождовац (Љубе Недића 12).  Том приликом нашим 
најстаријим суграђанима уручена је донација у виду 
апарата за мерење крвног притиска и шећера у крви 
који су им били неопходни, с обзиром да Удружење има 
преко 2.000 чланова. 

Поред најужег општинског руководства тој 
посети су присуствовали Александар Вучић, заменик 
председника Српске напредне странке и Небојша 
Стефановић, председник Градског одбора СНС. 
После уручивања донације Вучић је разговарао са 
пензионерима о њихови проблемима. 

Општина Вождовац је иначе крајем прошле 
године комплетно реновирала просторије Удружења 
пензионера Вождовац. За непуна три месеца колико 
су трајали радови и уз свесрдну помоћ Општинског 
одбора Српске напредне странке Вождовац и 
привредника из Ваљева и Горњег Милановца 
заблистала је зграда саграђена давне 1931. године. 
Уместо старих врата и прозора сада су нови, 
уграђена је нова ПВЦ столарија и ламинат, док су све 
унутрашње просторије окречене, а споља је урађена 
нова фасада.

РАДОВИ    БЕЛИ ПОТОК

Још мало времена је остало до 
свечаног отварања сјајног 

спортског објекта који ће бити  
понос мештана Белог потока

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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Фискултурна сала 
у Белом потоку од 
тврдог материјала

Овај спортски 
објекат понос је 

мештана 
Белог Потока

Радови на изградњи фискултурне сале у О. Ш. „Васа Чарапић“, у Белом Потоку, 
свечано су отворени на Светог Саву. После полагања камена темељца, др Драган 

Вуканић, председник Општине Вождовац, потписао је уговор о заједничкој изградњи са 
Ангелином Николић Вукић, власницом фирме „Бетонина“. Радујемо се што су наша 

деца добила спортску, фискултурну дворану, какву и заслужују.

Руководство општине вождовац посетило је 
Удружење пензионера вождовац (Љубе недића 
12). нашим најстаријим суграђанима уручили 
смо донацију у виду апарата за мерење крвног 
притиска и шећера у крви, који су им били 
неопходни, с обзиром на то да Удружење има 
више од 2.000 чланова. У посети пензионерима 
је био и Александар вучић, председник СнС, и 
небојша Стефановић, председник Го СнС. После 
уручивања донације, вучић је разговарао са 
пензионерима о њиховим проблемима.

ВелиКи ГРаЂеВиНсКи подУхВаТ опШТиНе
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Уређено сеоско гробље, 
очишћена депонија...

поРед ТоГа и дом КУлТУРе 
је окречен - објашњава Мијаиловић. 

Он с поносом истиче да је поново почео да ради 
сеоски КУД као и да су у току приппреме на 

поновном „оживљавању“ ФК „Авала“.

Проширено је сеоско гробље 
и постављена нова ограда од 100 
метара. Извођени су и радови на 
изградњи санитарног чвора капеле. 

Средствима Месне заједнице 
Бели Поток асфалтирано је 
игралиште за мале спортове 
поред Задружног дома, а такође 
је проширено сеоско гробље и 
постављена нова ограда дужине 
100 метара. Слободан Мијаиловић, 
члан већа општине вождовац из 
Белог Потока, каже да се ради на 

изградњи санитарног чвора капеле. 
- на тај начин наше сеоско 

гробље добило је услове за нормално 
функционисање. имајући у виду 
тешку материјалну ситуацију 
многих породица из нашег места 
поготову у данашње кризно време, 
ми смо за 16 ђака из о. Ш. „васа 
Чарапић“  уплатили одређени 
новчани износ како би они могли 
заједно са осталом децом да иду 
на рекреативну наставу. Такође 
смо недавно поделили и 12 кубних 

метара огревног дрвета социјално 
најугроженијим породицама, 
десет тона вештачког ђубрива 
пољопривредницима. очистили смо 
и депонију на крају улице Савеза 
бораца чиме смо становницима тог 
дела нашег села омогућили пристојне 
услове за живот. Поред тога и дом 
културе је окречен - објашњава 
Мијаиловић. он с поносом истиче 
да је поново почео да ради сеоски 
кУд као и да су у току приппреме на 
поновном „оживљавању“ Фк „Авала“.

Средствима Месне заједнице Бели Поток 
асфалтирано је игралиште за мале спортове 

поред Задружног дома, а такође је проширено сеоско 
гробље и постављена нова ограда 

дужине 100 метара

Др Драган вуканић 
и владо секулић 

контролишу  радове
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Фекално језеро, настало на некадашњој локацији извора 
„Водица“, који је својевремено био главни „снабдевач“ свеже 
и чисте воде у насељу Кумодраж 1, дугогодишњи је санитарни 
проблем мештана Кумодража.  Смештено на самој граници 
М.З. Кумодраж 1 и Кумодраж село,  више од 30 година било је 
изложено занемаривању одржавања како једне тако и друге 
М.З,  а све под изговором небитности решавања постојећег 
проблема.  

како се кумодраж ширио, тако је растао и број становника, са 
болном тачком нерешивог проблема - канализације, а самим тим 
се повећао и број „ прикључака“  дивље изграђене канализационе 
мреже усмерених према једином осуђеном у овом случају, 

језерцету извора „водица“. 
више од 30 година се чека на ту фамозну канализацију, 

а самим тим се тих 30 година таложе фекалије у поменутом  
језерцету. Упорним залагањем представника локалне самоуправе 
у М.З. кумодраж 1, избегнута је санитарна катастрофа. Успешно 
је преусмерен поток, који се улива у „водицу“, и који својим 
током  носи фекалије и отпадне воде и годинама „напаја“ језерце.  
Прочишћен је ток самог потока и осушено је фекално језеро, које 
сада изгледа потпуно другачије.  Свесни смо чињенице да језеро 
никада више неће моћи да се користи за купање, али неће ни 
доносити заразу мештанима насеља кумодраж 1.

повратак са ивице 
саНиТаРНе 

КаТасТРоФе

Претходна власт Демократске 
странке на силу је угнездила „парк“ на 

веома малом простору, у центру насеља 
Кумодраж I, који је постао ругло због 
недовршеног посла. Оставили су нам 
простор који није могуће одржавати, 

склепан од делова ивичњака, без равних 
површина и са дивљим растињем које 

полако заузима простор око поменутог 
„парка“. Иако су се јавно хвалили 

изградњом, мештани нису поверовали 
њиховој причи. Били су у праву јер је парк 
остао у јако лошем стању. Пошто су га 
„предали“ нама на коришћење, заврћемо 

рукаве и полако га доводимо у ред.  

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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добили тротоар
после 43 ГодиНе!

То се зове „јубилеј“
навршило се тачно 43 године од настанка улице Гуњак, која је 

уједно жила куцавица у насељу кумодраж I, и од обећања тадашњих 
власти да ће врло брзо бити готов и тротоар. Многе власти се 
променише, а тротоар остаде адут свакој новој власти, као могућност 
давања обећања и убирања гласова у овом насељу.  По освајању 
општинске власти, исти тај неурађени тротоар, пада у заборав, и чека 
неке нове изборе да се макар помене у наредним обећањима.  

неми сведок многих саобраћајних удеса. Посматрач страдања 
наше деце, жртава саобраћајног лудила и непажње. Притиснут зубом 
времена, зими затрпан гомилама снега раоницима служби за чишћење 
и оптерећен паркираним аутомобилима,  неспособан да на себи 
пренесе децу до школе.

А шта је било потребно да се направи тротоар, у улици Гуњак?
- Мало добре воље, један геометар и новчана средства која је 

обезбедила општина вождовац - каже мештанин дејан Томић. Тротоар 
у улици Гуњак, овај пут није ни поменут у обећањима а направљен је по 
процедури која је трајала пет месеци. Зашто су мештани овог насеља 
морали да чекају 43 године? никоме неће бити јасно. 

А шта је било потребно да се направи 
тротоар у улици Гуњак? Мало добре воље, и новчана средства 
која је обезбедила Општина Вождовац - каже мештанин, 
члан Савета Месне заједнице Кумодраж I, Дејан Томић
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Ни Дом културе „Кумодраж“ који је Одлуком власти 
ФНРЈ изграђен радом житеља овог насеља давне 
1950. године, није заборављен. Доласком Српске 
Напредне Странке на власт, приступило се озбиљној 
реконструкцији и санацији просторија Дома културе 
који је услед небриге свих претходних власти нагризао 
зуб времена.  Поштујући рад и труд предака, као и 
сви добри домаћини, реконструкцију су започели 
од крова који је прокишњавао, затим су замењене 
оштећене „армстронг“ плоче, урађени сви молерско-
фарбарски радови, поправљене електро и водоводне 
инсталације, а бина на којој се одржавају фолклорне и 
културне манифестације је комплетно поправљена. 

Први пут у историји, Кумодраж има сопствену мини-
пијацу. Исказујући бригу и интересовање за потребе 
индивидуалних пољопривредних произвођача, на 
иницијативу и труд Бранка Пауновића и Иване Томић, 
органи општинске власти омогућили су постављање 
привремених објеката. 

Како грађани из Кумодража, Марко Соврлић и 
Драган Животић кажу: „И до сада је могло да се 
мало поведе рачуна о Кумодражу. И до сада је неко 
могао да примети да на парцели власништва Месне 
заједнице могу да се поставе објекти овако корисни за 
све нас. До сада, никога није било брига. Драго ми је 

што људи из СНС препознају потребе људи и што им 
је стало до нас. Пошто видимо сав труд, ми ћемо им 
радо помоћи у свему. Ето, тако смо током ванредне 
ситуације, узели лопате у руке и чистили улице и 
прилазе кућама немоћних особа.“ 

Како су у прошлом издању навели: „Сви ми 
заједничким снагама и без разлика, и старе породице 
и људи који су наш прелепи крај населили касније, 
пуно рада и труда улажемо да очувамо наше 
место. Овим путем позивамо све људе добре воље 
који својом енергијом и идејама  могу и желе да 
нам помогну да у сваком погледу унапредимо и 
побољшамо услове живота.“

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ КУМОДРАЖ

Велики радОВи у кумОдражу

11
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Обновљен Дом 
културе, први пут 
имамо и пијацу

први пут у историји кумодраж има 
сопствену мини-пијацу. исказујући 
бригу и интересовање за потребе 
индивидуалних пољопривредних 

произвођача, на иницијативу 
и труд Бранка пауновића и 

иване томић, органи општинске 
власти омогућили су постављање 

привремених објеката. 

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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радОВи у О.ш. „ВОЈВОда степа“

Ушли мајстори 
после 18 година

Средствима Општине Вождовац О.Ш. „Војвода 
Степа Степановић“ која броји 900 ђака први пут је 
после 18 година добила зборницу па професорски 
кадар не оцењује ђачке радове у ходницима, већ  
коначно имају адекватну зборницу, као што то имају 
и све остале школе у Београду.

Поред тога, поправљен је кров на објекту А, 
као и на згради ђачке кухиње, дневног боравка и 
специјалног одељења. 

Средствима из општинског буџета, такође, 
реновирани су и тоалети школе. Ту су постављене 
најсавременије санитарије са сензорима и фото-
ћелијама.

9
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ШТА СВЕ У 
КУМОДРАЖУ 

ПОСТОЈИ 
ПО ПРВИ ПУТ? 

Радови у основној школи, пројекат 
дечијег игралишта у Степојевачкој 
улици, зборница за професоре, 
пијаца, уређење Дома кулТуре 
Месне заједнице, асфалтираће се 
црквена порта и заменити оштећени 
мобилијар у порти цркве, а што је 
најважније – по први пут постоји 
права брига о суграђанима, јер 
вођство одбора СНС-Кумодраж 
Бранко Пауновић и Ивана Томић 
воде рачуна о свом родном месту. 

На иницијативу Месног одбора 
Кумодраж СНС-а, Бранка Пауновића 
и Иване Томић, и уз пуну подршку 
садашње општинске власти, 
спречена је ненадокнадива штета, 
па је школска година 2011/2012 и у 
Кумодражу почела на време. Наиме, 
због небриге претходне власти и 
немара функционера Демократске 
странке током протекле деценије, 
дошло је до прокишњавања и 
урушавања кровне конструкције, 
па је постојала реална опасност по 
живот деце.  

Као и увек када се добре идеје, 
позитивна енергија и посвећеност 
споје - резултат је очигледан!  
Илустративни примери овоме 
су: интервентна реконструкција 
комплетне кровне кострукције на 
школском објекту А (потпуно нов 
кровни покривач од елоксираног 
алуминијума, реконструкција крила 
крова објекта дневног боравка и 
ђачке кухиње и Одељења за децу 
ометену у развоју). 

Придржавајући се правила да је 
„чистоћа пола здравља“, урађена 
је комплетна реконстукција и 
санација ђачких тоалета који данас 
задовољавају високе стандарде 
функционалности у служби здравља 
деце. У тоалетима О.Ш. „Војвода 
Степа Степановић“ постављене 
су најсавременије санитарије са 
сензорима и фото-ћелијама, а све у 
циљу бриге за наше ђаке. 

средствима Општине Вождовац О.ш. „Војвода 
степа степановић“  која броји 900 ђака први 
пут је после 18 година добила зборницу

На свечаном отварању био је и кандидат за градоначелника г. 
Александар Вучић који је због успешних радова поделио радост са  
руководством школе и Општине, као и са ђацима и родитељима.

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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На свечаном отварању био је и председик СНС 
и први потпредседник Владе, Александар Вучић, који је, 

због успешних радова, поделио радост са руководством школе 
и Општине, као и са ђацима и родитељима

Радови у основној школи, 
дечије игралиште у Степојевачкој 
улици, зборница за професоре, 
пијаца, уређење Дома културе, 
асфалтирање црквене порте, 
замена оштећеног мобилијара у 
порти.... А најважнија је да први 
пут у Општини Вождовац постоји 
воља за бригу о суграђанима, јер 
вођство МО СНС Кумодраж, Бранко 
Пауновић и Ивана Томић, воде 
рачуна о свом родном месту.
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РаЂање  УРБаНоГ Насеља
наочиглед задовољних грађана

ПРВИ ПУТ после толико проћерданих година код 
бивших властодржаца, поправљају се улице у 
Кумодражу, стварају се нове, појављује се једно 
озбиљно игралиште за децу, а отклањају се 
недостаци у појединим деловима насеља

Кумодраж 1, као месна заједница, годинама је био 
једно слепо црево бивших београдских властодржаца. 
Као место које је прилично скучено и по површини 
релативно мало за свој број становника, никако није 
могао да нађе себи место у градском и општинском 
буџету. 

Сваки пут када је буџет доношен, и када су се 
издвајала средства за подавалски део града Београда, 
кумодраж 1 је сврставан у градски део, а подавалски 
део је био онда када је требало дати новац за 
градски део града Београда, и тако је годинама ово 
насеље на општини вождовац остајало без обнове 
инфраструктуре.

Ангажовањем нових људи у МЗ кумодраж 1, као 
и нових људи у Мо СнС кумодраж 1 а уз подршку 
функционера општине вождовац ситуација се 
променила.  Први пут после толико проћерданих година, 
поправљају се улице у кумодражу, стварају се нове 
улице, појављује се једно озбиљно игралиште за децу, а 
отклањају се недостаци у појединим деловима насеља. 

великим ангажовањем председника Мо СнС 

кумодраж 1, Стојановић Милоша, отпочела је 
реконструкција улица у насељу. обновљено је 
пет улица и направљене су две новоформиране 
улице. Асфалтиране су улице: Пољане, део Средње, 
кукурузова, Поток 2. део, Листопадна доњи део. 
направљене су нове улице: Поток 3. део, и Поток 4. део. 
Завршено је и парче улице Гуњак, које је претходна власт 
оставила недовршено, у дужини од четири метра.

ПРЕ И 
ПОСЛЕ Поток IV део

ПРЕ И 
ПОСЛЕПољане

ПРЕ И 
ПОСЛЕЛистопадна

ПРЕ И 
ПОСЛЕПоток III део
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Раде сами Уз  помоћ опШТиНе
РУКоВодсТВо БеоГРада их оТписало

Обновљене улице обишао је и председник Г.О. СНС Београд, Небојша Стефановић

Пеђолино је увек занимљив деци. Зато 
смо га и позвали да дође до нас и мало 

забави малишане у Кумодражу 1 

Дугогодишње жалбе грађана на степениште у Ораховој 
улици, и веома кратак гелендер, који никако не служи сврси, 
нарочито у зимском периоду, одговорили смо тако што смо 
продужили гелендер и прилагодили га његовој сврси

Како доликује правом домаћину, М.З. 
Кумодраж 1 прославила је своју крсну славу , 

Светог Димитрија. Уз колач, жито и парохијског 
свештеника окупио се већи број комшија

Направљене су 
и нове степенице у 
Степеничкој улици

Велика еколошка акција је организована и покренуто је чишћење самог 

насеља. Очишћен је део испод самога терена за игру и урађена припрема за 

изградњу мањег терена за малу децу. Сопственим средствима организована 

је радна машина, која је раскрчила простор и очистила га од ђубрета
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асФалТиРаНе УлиЦе, УРеЂеНо 
иГРалиШТе, НоВе сТепеНиЦе...

вождовачко насеље кумодраж I добило је ново 
спортско игралиште, на месту старог и руинираног, 
на углу улица Средње и Степеничке. Постављени су 
нови кошеви, фудбалски голови, као и нова ограда 
око целог терена. Прилаз игралишту добио је нове 
степенице, а околина која је била зарасла у коров и 
растиње, очишћена је и уређена, како би млади, као 
и сви други љубитељи спорта и рекреације могли 
безбедно на новом терену да играју кошарку и 
фудбал.

Милош Стојановић из кумодража I помогао је да 
улице које су биле неасфалтиране и неприступачне 
станарима добију асфалт, који је финансирала 
општина вождовац.

Тако су ново рухо добиле улице Листопадна, 
Пољане, Поток и Средња.

Постављене су нове степенице у 
Степеничкој улици и кружној улици, а уређене 
су и степенице у Листопадној улици, где су 
постављени и гелендери.
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„ОсВежена“ 
ЦркВа сВете трОЈиЦе 

у кумОдражу

Уређена порта, 
асфалтиран 

прилазни пут...
Једна од најстаријих 

цркава у подавалском 
крају, захваљујући 
средствима Општине 
Вождовац, по први 
пут од кад је саграђена 
добила је асфалтирани 
прилазни пут и 
уређену порту! 

Мештани тврде 
да им то много значи 
нарочито за време 
богослужења током 
јесени и зиме. Тај 
православни храм 
је задужбина Персе 
Миленковић и 
саграђена је давне 1924. 
године. 

Ово није први пут 
да Општина помаже 
црквеним објектима 
на својој територији 
и увек су такви 
потези наилазили на 
одобравање локалног 
становништва.

локални мештани 
су увек одобравали 

овакве потезе
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љубе Вучковића 26-28

драгице Кончар 17

Браће Јерковић 153-165

Радована симића Циге 26-32

ПОСЛЕ

ПРЕ
ПРЕ

ПРЕ

сКРесаНом 
БУџеТУУ иНаТ

На иницијативу грађана Вождовца, Градска 
општина Вождовац је током маја месеца  
приступила реконструкцији и санацији 
дечијих игралишта у улици Драгице 
Кончар, Љубе Вучковића, Браће Јерковић,  
Мештровићевој, Црнотравској и улици 
Радована Симића Циге

Радови у улици Драгице Кончар код бројева 
1-33 обухватају замену дотрајалих кошева новим, 
и постављање нових клупа и столова.  Уградња 
фитнес справа у парку у улици Љубе Вучковића 26-28 
представља пилот пројекат општинских власти намењен 
свима који се активно или рекреативно баве спортом. 

У улици Браће Јерковић код броја 153-163 приступило 
се санацији љуљашки и пењалица, као и бетонирању стазе, 
постављању клупа и столова. У Мештровићевој улици код 
бројева 30-34 санирани су постојећи дечији реквизити, 
и постављене дупле љуљашке и гумена подлога испод 
тобогана. 

Поправљене су постојеће и уграђене нове клацкалице 
и кошеви на дечијем игралишту у Црнотравској улици 
код броја 13б. У улици Радована Симића Циге код бројева 

28-32 реконструисани су постојећи дечији реквизити, 
избетониране су стазе и постављени нови кошеви.  

општина је санирала постојећа дечија игралишта 
у насељима Медаковић, Браће Јерковић, на Старом 
вождовцу и душановцу.

Реч је реч
и поред смањења буџета општинама у којима опозиција 

врши власт, од стране градске управе, општина вождовац 
је настојала да одржи обећање дато грађанима и уложила 
додатне напоре како би реализовала планове за санацију 
дечијих игралишта. „Реч је реч...“ подсетио је члан 
општинског већа дејан Чулић „..не смемо дозволити да нас 
било ко поколеба у испуњењу обећања датог грађанима 
вождовца и настојању да учинимо све што је у нашој моћи 
да обогатимо живот грађана“.

дејан 
Чулић: 

ПРЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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Школа и фудбалски 
клуб добили 

затворену дворану
Представници Општине 

Вождовац и њихов гост, 
Александар Вучић, дочекани 
су гласно уз аплауз и повике 
добродошлице када су се појавили 
на терену локалног ФК „Зуце“ који 
је управо играо са ФК „Херој“ из 
Јајинаца. Подмладак клуба том 
приликом добио је фудбалске 
лопте, а први тим комплет дресова 
што је помогао СОС канал.

делегацију је дочекао председник 
Месног одбора СнС, Миодраг 
николић, који је и председник 
Управног одбора Фк „Зуце“. 

Разговарало се о проблемима 
који тиште мештане овог лепог 
подавалског села, који су слични 
као и у другим местима. наиме, 
небригом градских отаца и ово место 
нема канализацију, а цена која им је 
понуђена у смислу партиципације 
„непристојна је“. наиме Град тражи 
од сваког домаћина по 1300 евра што 
је увредљиво у време када сви једва 
састављају крај с крајем. Понуда на 
рате скупља је за 40 одсто!

Гости су обишли и школу којој ће 
бити придодата спортска хала, а коју 
ће користити и фудбалски клуб.

на самом терену у припреми је 
посебна просторија као надоградња 
на постојећем објекту која ће 
представљати свлачионицу за 
фудбалере са потребним конфором.

Постоји идеја да се на истом 
месту отвори и интернет-кафе где би 
се окупљали млади.

зУЦе
Челници ОПшТине и АлеКСАнДАр ВуЧић         у ПОСЕти ПОДАвАлСким СЕлимА
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OШ „Филип Филиповић“ OШ „веселин Маслеша“

OШ „доситеј обрадовић“

OШ „Бора Станковић“

OШ „војвода Степа“

Средствима Општине Вождовац, О.Ш. „Војвода 
Степа Степановић“, која броји 900 ђака, први пут 
је после 18 година добила зборницу. Поред тога, 
поправљен је кров на објекту А, као и на згради 
ђачке кухиње, дневног боравка и специјалног 
одељења. Средствима из општинског буџета, 
такође, реновирани су и тоалети школе. 

У истуреном одељењу о.Ш. Јајинци у Раковица селу 
уређено је школско двориште. Поред тога, све унутрашње 
просторије школе су комплетно окречене, док је столарија 
офарбана. Фасада је, такође, санирана и окречена, а 
постојећа ограда обновљена. 

Ђаци вождовачке основне школе „веселин Масле-
ша“ могу да користе нове уређене свлачионице, тоа-
лете и туш кабине са топлом водом, коју раније нису 
имали. Уређени су и ходници који су добили нове 
плочице и лепше боје на зидовима, док је замењена и 
комплетна електро-инсталација у згради.

У о.Ш. „Ђура даничић“ постављена је нова школ-
ска расвета и замењена електроинсталација, у школи 
„доситеј обрадовић“ реновиране су степенице, док је 
на школи „Бора Станковић“ поправљен кров. ограда 
школе „Филип Филиповић“ је поправљена чиме је по-
већања безбедност њених ђака.

У вртићу „Плави чуперак“ општина вождовац је 
поправила кров који је био оштећен, као и дотраја-
лу ограду.  У о.Ш. „вук караџић“ у Рипњу поправља 
се кровна конструкција тзв. мале школске зграде која 
броји четири учионице и реконструише унутрашњост 
зграде.

опсежНи РадоВи 
У осНоВНим ШКолама

В О Д И Ч  
кроз услуге општине Вождовац

УСЛУЖНИ
ЦЕНТАР
Устаничка 53

Радно време услужног
центра општине
Вождовац је сваког
радног дана од
7.30 до 16.30
а суботом од
09 до 12 часова.
Радно време шалтера
банке у Услужном
центру која врши све
уплате као и  послове
мењачнице је од
08 до 16 часова,
а суботом од 09 до 12
часова.

ИНФО ПУЛТ
Тел. 244-1071

локал на инфо пулту: 234

Овде можете потпуно
бесплатно преузети

обрасце који су потребни
при подношењу захтева
Одељење
за општу управу

Одељење
за комунално
- грађевинске и
стамбене послове
Одељење
за имовинско
– правне послове
Одељење за
инспекцијске
послове
Одељење за
привреду,
финансије и
друштвене
делатности

Сваког радног дана од 08 до 15
часова житељи подавалских на-
сеља могу   обављати услуге из
области:

Пријем поднесака
Комуналне и грађевинске ин-
спекције
Имовинско – правни послови
Правна помоћ
Преузимања извода из МК и
држављанства са територија
свих градских  општина.

Телефони Услужног центра
за све информације:

390-8451 и 390-8450

Управа јавних прихода
одељење за подручје
градске општине Вождовац

Устаничка број 53, Београд
Телефон: 244-3192 

Управа јавних прихода града
Београда обавља послове који се
односе на утврђивање, контролу
и наплату изворних јавних прихо-
да буџета Града и буџета град-
ских општина, као и послове во-
ђења пореско-прекршајног по-
ступка. 

Управа јавних прихода града
Београда је основана у 2007. годи-
ни у оквиру Секретаријата за фи-
нансије Градске управе града Бео-
града. Ова управа је од Пореске

управе преузела послове утврђи-
вања, контроле и наплате извор-
них јавних прихода буџета Града и
буџета градских општина и убуду-
ће ће их обављати када су у пита-
њу порез на имовину, локалне ко-
муналне таксе и накнада за кори-
шћење грађевинског земљишта.

Управа обавља наведене посло-
ве у оквиру одељења смештених
углавном у зградама градских оп-
штина, како би услуге биле доступ-
не грађанима. Одељење за подруч-
је општине Вождовац налази се у
згради Градске општине Вождовац
Устаничка 53. собе, од 1 до 9. 

Радно време управе прихода је
сваког радног дана од 08 до 16 ча-
сова, а рад са странкама од 08 до
14 часова.

Услужни центар у Белом Потоку 

СВЕ НА
ЈЕДНОМ

МЕСТУ
Грађани подавалских насеља Рипањ, Зуце, Пиносава и Бели

Поток могу у згради Услужног центра општине Вождовац у Белом
Потоку (Авалска 33), да обаве све послове везане за матичну службу

и оверу докумената, које су до сада обављали
у својим месним канцеларијама

ВодиЧ
кроз услуге Општине Вождовац
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сви послови везани за приватно
предузетништво од
01.01.2006.године прешли су у
надлежност Агенције за
привредне регистре, Бранкова
бр. 25 
за добијање уверења потребно је: 
а) копија решења,
б) попуњен захтев

уверење о обављању
делатности.
(захтев се подиже на инфо
пулту у приземљу зграде
општине).

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА
О ПРОСЕЧНОМ
МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ
ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА
РАДИ РЕГУЛИСАЊА
КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈЕ
ЗА СТУДЕНТЕ

уверење служи за подношење
захтева за добијање
студентских и ученичких
кредита и стипендија;
за добијање уверења потребно је: 
а) попуњени захтев,

б) просек примања чланова
домаћинства за првих 6
месеци текуће године,

в) оверена изјава 2 сведока о
броју чланова домаћинства.

ИЗРАДА ОТКУПНЕ И
ОБРАЧУНСКЕ ЦЕНЕ СТАНОВА
Соба 58

решење од откупу стана ( из
Одељења за имовинско-правне
послове)

ПОСЛОВИ БОРАЧКО-
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Приземље
Собе број 28, 34
Телефон: 244-5636
Локали: 282,134 

УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА
РАТНОГ И МИРНОДОПСКОГ
ИНВАЛИДА

захтев у слободној форми
потписан од стране послодавца,
уверење надлежне војне поште
или МУП-а о времену
проведеном у оружаним
акцијама и начину и
околностима рањавања,
повређивања или болести за
стицање својства ратног војног
инвалида,
уверење надлежне војне
поште или другог војног
органа о начину и околности
рањавања, повређивања или
настанка болести за војнике
на одслужењу војног рока,
студенте војне академије,
ученике војне школе,
слушаоце школе за резервне
официре, лица у резервном
саставу као и добровољце на
војној дужности у Војци
Југославије које су настале у
вршењу војне службе ѕ
дужности и у вези са том
службом без своје кривице за
стицање својства
мирнодобског војног
инвалида,
медицинска документација о
лечењу из времена рањавања,
повређивања или настанка
болести (својство РВИ се по
болести признаје ако је захтев
поднет најдаље у року од пет
година од дана престанка
ратних околности),
доказ о држављанству,
доказ о пребивалишту,
избегличком статусу или
статусу расељенох лица са
Косова и Метохије

УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА
ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

захтев 
уверење, извештај МУП-а о
околностима и начину
повређивања болести
медицинска документација о
лечењу
доказ о држављанству
доказ о пребивалишту, односно
статусу расељеног лица

кроз услуге општине Вождовац В О Д И Ч  
кроз
услуге
општине
Вождовац

Одељење за
имовинско-правне
послове

Захтев за издавање
потврде да је купац
исплатио уговорену цену
стана
Захтев за доделу у закуп
ради прибављања
одобрења за изградњу
Захтев за утврђивање
права коришћења
земљишта
Захтев за закључивање
уговора о откупу стана
којим располаже општина

Одељење за
инспекцијске
послове

Захтев за издавање
уверења о правном статусу
објекта

Одељење за
привреду финансије,
и друштвене
делатности

Издавање уверења о
обављању делатности
Пресељење списа
инвалидског предмета
Промена у остваривању
права на борачки додатак
Захтев за исплату
трошкова сахране "НПС
1941"
Захтев за исплату
заосталих инвалидских
принадлежности
Захтев за издавање налога
за израду ортопедских
помагала
Захтев за издавање
потврде о својству РВИ-
МВИ због увоза возила
Захтев за издавање
уверења о коришћењу
инвалидских примања
ради остваривања права
на повлашћену вожњу, 1
Захтев за издавање
уверења о коришћењу
инвалидских примања
ради остваривања права
на повлашћену вожњу, 2
Захтев за издавање
уверења о коришћењу
инвалидских примања
ради остваривања права
на повлашћену вожњу, 3
Захтев за издавање
уверења о коришћењу
инвалидских примања
ради остваривања права
на повлашћену вожњу, 4
Захтев за издавање
уверења о висини примања
ради добијања кредита
Захтев за издавање
уверења о висини примања
ради остваривања права
на дечији додатак
Захтев за издавање
уверења о заосталим
инвалидским
принадлежностима
Захтев за издавање
уверења ради остваривања
права из здравствене
заштите

3

Одељење
за општу управу

Захтев за ексхумацију
Захтев за исправку или
допуну у матичној књизи
Изјава са два сведока
Захтев за издавање извода
из матичне књиге рођених
Захтев за издавање извода
из матичне књиге умрлих
Захтев за издавање извода
из матичне књиге венчаних
Оверени потписи лица
овашћених за заступање
Овлашћење за возило
Промена имена детета
Захтев за издавање
уверења о слободном
брачном стању
Уверење да је лице
неожењено, односно
неудато
Уверење да је лице
разведено
Уверење да је лице удовац
Захтев за издавање
уверења о држављанству
Захтев за венчање преко
пуномоћника
Захтев за издавање радне
књижице
Захтев за издавање радне
књижице депоноване у
општинској управи
Захтев за увид у предмет
из архивског депоа

Одељење за
комунално -
грађевинске и
стамбене послове

Допуна документације
Захтев за издавање
потврде о поднетом
захтеву за легализацију
Пријава почетка грађења
Пријава радова за
изградњу унутрашње гасне
инсталације
Захтев за издавање
одобрења за постављање
натписа и реклама
Захтев за издавање
одобрења за постављање
тенди и полица
Уговор о закупу стана
Захтев за издавање
одобрења за објекат без
грађевинске дозволе
Захтев за технички преглед
и издавање употребне
дозволе
Захтев за издавање
одобрења за изградњу
Захтев за пренос права
коришћења
Захтев за издавање
одобрења за заузеће јавне
површине ради
постављања летње баште
Захтев за издавање
одобрења за заузеће јавне
површине ради
постављања расхладне
витрине

СЛУЖБА ЗА
СКУПШТИНСКЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

Ивана Томић
Спрат I, соба бр.60
Телефон: 2434-985
локал: 160
е-маил: ivana.tomic@vozdovac.rs

ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
II СПРАТ
Соба број 109
Телефони: 2457-931, 244-1071
локал: 209 

Припрема информативних и
аналитичких материјала о
информисању у општини, припрема
одговарајуће публикације за потребе
Скупштине општине, организација
конференција за штампу,
контактирање са редакцијама
средстава јавног информисања,
припрема званичних саопштења за
јавност, припрема писаних одговора
грађанима на питања упућена
председнику и заменику
председника општине, и други
послови везани за информисање
јавности о раду свих одељења
општинске управе. Сарадња са
осталим информативним службама
на нивоу града и Републике. 

ПРАВНА ПОМОЋ
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 36 
Телефон: 244-1071
локал: 136

Правна помоћ грађанима
пружа усмене и писмене правне
савете сваког радног дана од 09
до 14 часова. Служба не заступа
пред органима и судовима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ,
ПРИВРЕДУ,
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
И ПЛАНИРАЊЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Бранислав Драговић

Спрат I, соба бр.55
Телефон: 244-9645

ОБЛАСТ ПРИВАТНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
I СПРАТ
Соба број 57
Локал: 157

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О
РЕГУЛИСАЊУ РАДНОГ СТАЖА

уверења се издају приватним
предузетницима,
регистрованим на подручју
општине Вождовац у периоду
до 31.12.2005.године;

В О Д И Ч  В О Д И Ч  
кроз
услуге
општине
Вождовац

 

Р.б. Н А З И В   МЗ АДРЕСА ТЕЛЕФОН 

1.   МЗ „БАЊИЦА“ Бул. ослобођења 96 3983-790 

2.   МЗ „ГОРЊИ ВОЖДОВАЦ“ Јове Илића 89 2469-844 

3.   МЗ „ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА“ Јове Илића 89 2469-844 

4.   МЗ „ДОЊИ ВОЖДОВАЦ“ Боже Јанковића 1 2469-986 

5.   МЗ „АУТОКОМАНДА“  Боже Јанковића 14 - 

6.   МЗ „ТЕШИЋА КУПАТИЛО“ Рада Кончара 1-а 6437-127 

7.   МЗ „ПАШИНО БРДО“ Мијачка 5 2850-155 

8.   МЗ „ВИНОГРАДИ“ Ђорђа Кратовца 50 2449-931 

9.   МЗ „ШУМИЦЕ“ Устаничка 125 ц 2891-732 

10.   МЗ „ДУШАНОВАЦ“ Озренска 39 3860-097 

11.   МЗ „МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ“ М. Умљеновића 18 2460-433 

12.   МЗ „СИВА СТЕНА“ Ванђела Томе 5 - 

13.   МЗ „БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ“ Мештровићева 34 - 

14.   МЗ „МИТРОВО БРДО“ Заплањска 86 2473-849 

15.   МЗ „КУМОДРАЖ“ Војводе Степе 571 3945-626 

16.   МЗ „ЈАЈИНЦИ“ Бул. ослобођења 86 3940-506 

17.   МЗ „РАКОВИЦА“ Бул. ослобођења 30 3940-335 

18.   МЗ „БЕЛИ ПОТОК“ Васе Чарапића 48 3907-479 

19.   МЗ „ПИНОСАВА“ 3. Нова 37-а 3906-297 

20.   МЗ „ЗУЦЕ“ 14. Нова 5-а 8052-362 

21.   МЗ „РИПАЊ“ Ерчанска 10 8650-598 

22.   МЗ „КУМОДРАЖ  II“ Кумодрашка 376 2473-245 

23.   МЗ „КУМОДРАЖ  I“ Стара 1 3945-433 

24.   МЗ „МЕДАКОВИЋ III“ Б. Стевановића 41 2888-211 

2

3982- 835

Николић Миодраг

ВодиЧ кроз услуге Општине Вождовац
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Одељење за
привреду, финансије
и друштвене
делатности

Захтев за обуставу
инвалидских
принадлежности "НПС
1941"
Захтев за обуставу
инвалидских
принадлежности
Захтев за обуставу права
на борачки додатак
Захтев за обуставу права
на месечно новчано
примање као
незапосленом ратном
војном инвалиду
Захтев за обуставу
принадлежности
Захтев за помоћ у случају
смрти
Захтев за признавање
права на борачки додатак
Захтев за признавање
права на додатак за негу и
помоћ
Захтев за признавање
права на додатак за негу
по Републичком закону
Захтев за признавање
права на месечно новчано
примање као старијој од 80
година живота
Захтев за признавање
права на месечно новчано
примање увећано због
самохраности као млађем
од 80 година живота
Захтев за признавање
права на ортопедски
додатак као цивилном
инвалиду рата
Захтев за признавање
права на ортопедско
помагало
Захтев за признавање
права на породични
додатак
Захтев за признавање
права на породичну
инвалиднину по умрлом
ратном војном инвалиду
Захтев за признавање
права на својство
мирнодопског војног
инвалида, 1
Захтев за признавање
права на својство
мирнодопског војног
инвалида, 2
Захтев за признавање
права на својство ратног
војног инвалида
Захтев за признавање
права на увећану
породичну инвалиднину
Захтев за признавање
права на накнаду за време
незапослености
Захтев за промену адресе
Захтев за утврђивање
права на већи проценат
војног инвалидитета
Захтев за утврђивање
права на већи степен
ортопедског додатка

ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ
ИНВАЛИДНИНУ

Остварује брачни
друг, деца, родитељи

захтев
доказ војне установе да је лице
коме се остварује право
погинуло или нестало под
околностима утврђеним
Законом
оригинал извода из матичне
књиге умрлих за лице које је
погинуло или проглашено за
нестало или умрло
доказ о сродству са лицем по
коме се остварује право
доказ о држављанству или
избегличком статусу
извод из матичне књиге рођених
за супружника са накнадним
уписом као доказ да именовани-
а није склопио-ла нови брак
за децу умрлог РВИ, МВИ или
палог борца (уколико их је
имао) оригинал извода из
матичне књиге рођених и доказ
о школовању ако су старији од
15 година
доказ о пребивалишту, односно
боравишту

Ови захтеви се подносe
према пребивалишту, односно

боравишту подносиоца.

МАТЕРИJАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

захтев 
извод из матичне књиге
венчаних
извод из матичне књиге рођених
за супругу и децу
уверење војног одсека да се
хранилац налази у војсци и на
неколико месеци
уверење из катастра и из
Републичке управе јавних
прихода да хранилац и чланови
његове породице немају
непокретности, односно приходе
подложне опорезивању
фотокопија личне карте за
храниоца и чланове његове
породице
оверена изјава два сведока да је
хранилац са члановима
породице живео у заједничком
домаћинству
уверење Републичког завода за
тржиште рада ѕ Филијала за
запошљавање Београд, за
незапослене чланове породице
оверена изјава два сведока да
хранилац не остварује лични
доходак или накнаду личног
дохотка по позитивним
прописима

ИСПЛАТА ИНВАЛИДСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И РЕКЛАМАЦИJЕ

Утврђивање својства борца
који је изједначен са РВИ у складу
са чл. 13. Уредбе о начину
остваривања права припадника
Југословенске војске у отаџбини
и Равногорског покрета
(Сл.гласник РС, бр.51/05) 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

Бранислав Мрвић
Спрат II, соба бр.92
тел: 244-5454

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
II СПРАТ
Собе од броја 88-94
Телефони: 244-1071, 244-0059
Локали: 188,189,190,191,192,193 и
194

Спроводи поступак у складу
са Законом о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС, бр.
72/09) и то по службеној
дужности и по пријавама
грађана. 

Грађевински инспектор у
вршењу инспекцијског надзора
има право и дужност да
проверава да ли:

привредно друштво, односно
друго правно лице или
предузетник које гради
објекат, односно лице које
врши стручни надзор, односно
лица која обављају поједине
послове на пројектовању или
грађењу објеката, испуњавају
прописане услове;
је за објекат који се гради,
односно за извођење радова
издата грађевинска дозвола и
поднета пријава о почетку
грађења;
је инвеститор закључио
уговор о грађењу у складу са
овим законом;

се објекат гради према
техничкој документацији на
основу које је издата
грађевинска дозвола, односно
техничкој документацији на
основу које је издато решење
о пријави радова из члана 154.
овог закона;
је градилиште обележено на
прописан начин;
извршени радови, односно
материјал, опрема и
инсталација који се у грађењу
одговарају закону и
прописаним стандардима,
техничким нормативима и
нормама квалитета;
је извођач радова предузео
мере за безбедност објекта,
суседних објеката, саобраћаја,
околине и заштиту животне
средине;
на објекту који се гради или је
изграђен постоје недостаци
који угрожавају безбедност
његовог коришћења и
околине;
извоиђач радова води
грађевински дневник,
грађевинску књигу и
обезбеђује књигу инспекције
на прописани начин;
је технички преглед извршен у
складу са законом и
прописима донетим на основу
закона;
је за објекат који се користи
издата употребна дозвола;
се објекат користи за намену
за који је издата грађевинска,
односно употребна дозвола;
обавља и друге послове
утврђене законом или
прописом донетим на основу
закона. 
Рад са странкама од 8.30 до 10.00
часова и од 15.00 до 16.00 часова
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В О Д И Ч  В О Д И Ч  
кроз
услуге
општине
Вождовац

ОВЕРА
ПРЕПИСА,
ПОТПИСА
И РУКОПИСА

Оверу потписа, преписа и
рукописа обавља шалтерска
служба.

Шалтери: 5, 6 и 8
Тел. 244-1071

Локали: 226

Овера потписа
Странка долази лично са
важећом личном картоми
и документима који се ове-
равају (најмање два при-
мерка од којих један остаје
у Општини). Такса зависи
од броја потписа и броја
примерака које странка
узима.

Овера преписа
и рукописа

за оверу фотокопија доку-
мената потребан је на увид
изворни, оргинални акт и
најмање две фокопије до-
кумента од којих једну за-
држава општинска управа.
Уколико се оверава доку-
мент на страном језику по-
требно је уз њега имати
превод овлашћеног суд-
ског тумача.

Шалтер писарнице- овера
потписа, преписа и рукописа
ради сваког радног дана од
07,30 до 16,30 а суботом од
09 до 12 часова.

За све овере се плаћа ре-
публичка такса у складу са
Законом о републичким ад-
министративним таксама 
(сл.гласник РС 43/03, 51/03,
53/04, 42/05, 61/05, 101/05,
42/06 ), по утврђеним таксе-
ним тарифама.

ПИСАРНИЦА
Шалтери: 1и 2 

Тел. 244-1071
Локали: 227

Пријем свих поднесака-
захтева из надлежности
општинске управе предају се
на шалтерима 1и 2
писарнице на одговарајућим
обрасцима који се издају на
инфо пулту и уз плаћање
одговарајуће таксе.

Странка је обавезна да
одговарајући износ
општинске административне
таксе уплати на раћун бр.
840-742251843-73 позив на
број 41-019, у складу са
Одлуком о локалним
административним таксама,
а републичке
административне таксе на
раћун број 840-742221843-53
позив на број 41-019 у
складу са Законом о
републичким
административним
таксама.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИJА
II СПРАТ
Собе од 85 до 87
Телефон: 244-0059
Локали: 185, 186 и 187

Рад са странкама од 8.00 до 10.00
часова и од 15.00 до 16.00 часова

Комунални инспектори
општине Вождовац, изласком на
терен по наведеним пријавама,
уочавају чињенично стање и
сачињавају записник, доносе
решења и сл. или утврђено
чињенично стање констатовано
записником прослеђују
надлежним органима општине,
Града и Републике, чиме активно
учествују у решавању комуналне
проблематике грађана, а у складу
са Законом о општем управном
поступку (џСл. лист СРЈ?,бр.
33/97 и 31/2001).

пријаве грађана због оштећења
локалних водовода;
пријаве због загушења
сливника кишне канализације;
пријаве због недостатка
поклопаца на водоводним,
канализационим и другим
шахтовима;

пријаве самовољног
постављања разних запрека и
ограда дуж коловоза и
тротоара (као самозаштита
од паркирања возила)
паркирање нерегистрованих
и хаварисаних путничких
моторних возила, као и
прикључних возила на јавним
површинама (на коловозима,
тротоарима, јавним
паркиралиштима, просторима
око стамбених зграда и др.);
лепљење плаката ван
дозвољених места по
фасадама, излозима и сл.
пријаве због формирања
џдивљих? депонија на јавним
и другим површинама
паркирање возила на паркинг
местима која су закупљена од
стране привредних
организација;
пријаве због постављања
тезги и других покретних
привремених објеката на
јавним местима, као и
проблеми уличне продаје;
пријаве везане за проблеме у
вези са кућним редом у
стамбеним зградама;
држање животиња у
стамбеним зградама и
сопственим двориштима
породичних домаћинстава;
грађани се обраћају
Комуналној инспекцији
подношењем пријава за
чишћење и уређење јавних
површина од корова и разног
смећа;

Грађани писаним путем
подносе пријаве а попуњене
пријаве се предају на шалтеру
писарнице у Услужном центру
општине Вождовац.

НАПОМЕНА: За питања везана за
електричну енергију, водовод и

канализацију, јавну расвету, јавна
паркиралишта, централно

грејање, гасовод,
телекомуникације и јавне зелене

површине потребно је
контактирати дежурну службу
Секретаријата за инспекцијске

послове Града Београда на
телефон 3227- 000.

ОДСЕК ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗВРШЕЊА
II СПРАТ
Соба  84
Телефон: 244-1071
Локали: 184

прави и спроводи планове
административних извршења
извршних решења која
доносе Одељења за
инспекцијске, имовинско-
правне и комунално-стамбене
послове;
врши контролу продаје на
јавним површинама без
предузимања управних мера;
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За увид у списе предмета и
пројектну документацију који се
налазе у архиви и за издавање
преписа из архиве странке
подносе захтев на прописаном
обрасцу преко писарнице.

За све увиде и издавање преписа
плаћа се локална такса у складу са
Одлуком о општинским
административним таксама, по
утврђеним таксеним тарифама.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

Бранислав
Стаменковић

Приземље, соба бр.27
Телефон: 2446-413

ОТКУП СТАНОВА
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 50
Телефон: 244-1071
Локал: 150

Откуп станова на којима је
давалац на коришћење општина
Вождовац.

Подноси се:
Захтев за откуп стана + такса;
Фотокопија уговора о
коришћењу тј. закупу стана;
Фотокопија личне карте за себе
и чланове породичног
домаћинства;
Доказ да купац не поседује други
одговарајући стан у својини на
територији града Београда и да
није носилац станарског права на
другом друштвеном стану
(оверена изјава два сведока) ;
Доказ о радном стажу
подносиоца захтева и брачног
друга ( уверење предузећа или
решење о пензији) ;
Доказ о броју чланова
домаћинства (фотокопије
личних карата).
Ако захтев подноси члан

домаћинства, уз захтев се прилаже
све горе наведено и:

Оверена сагласност носиоца
станарског права или закупца
стана у суду да члан домаћинства
може откупити стан (изјава се
оверава у суду) ;

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 50
Телефон: 244-1071
Локал: 150

вођење поступка и обављање
стручних послова за Комисију по
захтевима за давање земљишта у
закуп непосредном
погодбомради исправке граница
парцела, а у поступку изграње
објеката до 800м2.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
ПРИЗЕМЉЕ
Собе број 47, 49 и 50
Телефон: 244-1071
Локали: 147, 149 и 150

решавање по захтевима за
поступак експропријације
непокретности, а по предлогу
корисника експропријације;
решавање по захтевимаза
изузимање градског
грађевинског земљишта.
Поступак се води по захтеву
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда,
а на предлог Јавног
правобранилаштва општине
Вождовац;
вођење поступка утврђивања
права на враћање одузетог
земљишта по Закону о
пољопривредном земљишном
фонду, по захтевима који су
поднети до 27.03.2001. године, а
за Комисију за повраћај
земљишта; 
решавања по захтевима за
поништај решења о изузимању
земљишта;
поступање по замолницама
странака које се односе на
имовинско правну област.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
КОМУНАЛНО-
ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

Никола Јовандић
Приземље, соба бр.19
Телефон: 2458-258

Рад са странкама у Одељењу за
комунално-грађевинске и стамбене
послове је радним даном од 13 до 15
часова.
Начелник Одељења обавља пријем
странака петком од 11 до 14 часова.

ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
ПРИЗЕМЉЕ
Собе број: 16, 21, 24, 25
Телефон: 2458-258
Локали: 116, 121, 124, 125

Сви послови у вези легализације су у
надлежности градског секретеријата
за послове легализације објеката

Издавање
грађевинских дозвола

Изградња објеката 
Уз захтев за издавање одобрења

за изградњу подноси се: 
потпуни власнички лист за
катастарску парцелу
копија плана парцеле са
уцртаним објектом и
површинама
доказ о праву својине, односно
закупа на грађевинском
земљишту, односно праву
својине на објекту, односно
праву коришћења на
неизграђеномграђевинском
земљишту и уговор о преносу
права коришћења оверен у суду
локацијска дозвола и главни
пројекат
идејни пројекат усклађен са
изводом односно актом у 4
примерка
други докази одређени
урбанистичким пројектом,
односно актом о урбанистичким
условима

Изградња помоћних објеката
Помоћни објекти јесу објекти

који служе коришћењу стамбеног
и другог објекта и гради се на
истој грађевинској парцели и то:
оставе, септичке јаме, бунари
ограде. 

Уз пријаву се подноси:
потпуни власнички лист за
катастарску парцелу
копија плана парцеле са
уцртаним објектом и
површинама
идејни пројекат у 4 примерка

Инвестиционо
одржавање објекта 

Уз пријаву се подноси:

потпуни власнички лист за
катастарску парцелу
копија плана парцеле са
уцртаним објектом и
површинама
идејни пројекат у 4 примерка

Адаптација и санација
Уз пријаву се подноси:

потпуни власнички лист за
катастарску парцелу
копија плана парцеле са
уцртаним објектом и
површинама
главни пројекат 

Текуће одржавање објекта
Уз пријаву се подноси:

попис радова.

Одсек је надлежан за доношење
решења за изградњу и
реконструкцију објеката до 800м2
бруто површне и претварање
заједничких просторија у
стамбени, односно пословни
простор на територији општине
Вождовац.

Одобрење за изградњу престаје
да важи ако се не отпочне са
грађењем објекта, односно
извођењем радова у року од две
године од дана правоснажности
одобрења за изградњу.

Издавање
употребних дозвола
Објекат се може користити по

претходно прибављеној
употребној дозволи која се издаје
у року од седам дана од дана
пријема налаза Комисије којим је
утврђено да је објекат подобан за
употребу. Употребна дозвола
издаје се за цео објекат или за део
објекта који представља
техничко-технолошку целину.

За издавање употребне дозволе
подноси се:

Захтев
фотокопија издате грађевинске
дозволе са клаузулом
правоснажности

Објекат је подобан за употребу
ако је изграђен у складу са
одобрењем за изградњу и
техничком документацијом на
основу које се градио, обезбеђен
доказ о квалитету изведених
радова, односно уграђеног
материјала, инсталација и опреме,
издат од стране овлашћених
организација, извршено геодетско
снимање објекта и ако су
испуњени други прописани услови. 

Ова материја регулисана је
Законом о планирању и изградњи
(џСл. гласник РС?, бр.72/09.).

Остали послови у Одсеку:

Преписи аката (грађевинских
дозвола и др.)
Извод спецификација станова
(стамбених зграда) из техничке
документације
Решење о одобрењу и извођењу
радова за које није потребна
грађевинска дозвола
(По чл. 145, а у вези чл.2. тач. 25
Закона о планирању и изградњи
бр. 72/09 од 11.09.2009. где су
набројани сви објекти)
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РАДНЕ
КЊИЖИЦЕ

Тел. 244-1071
Локал 226
Шалтер 7

Захтев (попуњен у два при-
мерка на прописном обрасцу)
незапослени подносе по ме-
сту пребивалишта, а запосле-
ни по седишту послодавца.
Странка подноси: 

радну књижицу
личну карту
доказ о стручној спреми (ор-
гинал) на увид
уверење о држављанству на
увид
За накнадни упис у радну

књижицу, странка подноси
одговарајући документ (орги-
нал на увид) За промену пре-
зимена у радној књижици
странка подноси радну књи-
жицу и одговарајући доку-
мент на увид (Извод из матич-
не књиге венчаних, лична
карта, решење о промени
презимена). 

ИЗДАВАЊЕ
ИЗВОДА ИЗ 
МАТИЧНЕ
КЊИГЕ 

РОЂЕНИХ
ВЕНЧАНИХ
УМРЛИХ
УВЕРЕЊА О
ДРЖАВЉАНСТВУ

Захтеви странака за
издавање извода из
матичних књига, предају се
у Услужном центру општине
Вождовац. Попуњени са
основним личним подацима,
на утврђеном обрасцу, који
се добија на инфо пулту у
приземљу зграде Општинске
управе са уплаћеном
административном таксом.

Изводи се издају
наредног дана.

ОБРАСЦИ
ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ

Пријава за комуналну таксу
на истакнуту фирму
Пријава за коришћење
грађевинског земљишта за
обвезнике који обављају
делатност у пословном
простору
Пријава за коришћење
грађевинског земљишта за
обвезнике који су
регистровани у објекту у
коме се станује
Захтев за издавање
пореског уверења физичком
лицу
Захтев за издавање
пореског уверења правном
лицу
Захтев за издавање
пореског уверења
предузетнику

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ОПШТУ УПРАВУ
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

Светозар Савић
Приземље, соба бр.40
Телефон: 2445-480

ПИСАРНИЦА
Услужни центар 

ОВЕРА ПОТПИСА,
ПРЕПИСА И РУКОПИСА
Услужни центар 

ПОСЛОВИ У
НАДЛЕЖНОСТИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ПОДИЗАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА И
ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИХ И УМРЛИХ
Услужни центар 

ПОСЛОВИ МАТИЧАРА
Приземље
Собе бр. 44, 45 и 46
Тел. 244-1071 
локали: 144, 145 и 146

Пријава рођења
Пријаву рођења детета

родитељи су дужни да изврше у
року од 30 дана, од дана рођења
детета ради одређивања имена,
презимена и држављанства детета.

За децу рођену у браку:
нови извод из матичне књиге
венчаних 
ново уверење о држављанству
родитеља
лична карта и уверење о
пребивалишту за оца 
Код матичара долази један

родитељ, а изузетно оба
родитеља, уколико имају
различита држављанства или
различита презимена.

За децу рођену ван брака: 
Мајка детета доноси:

нови извод из матичне књиге
рођених
ново уверење о држављанству
личну карту и уверење о
пребовалишту.
Ако природни отац жели да

призна очинство, доћи ће заједно
са мајком детета и са следећим
документима: изводом из матичне
књиге рођених, уверењем о
држављанству и личном картом

Заказивање венчања:
За закључење брака, потребно

је да младенци дођу заједно, ради
састављања записника са
следећим документима:

новим изводима из матичних
књига рођених
новим уверењима о
држављанству

важећим личним картама. 
Венчања се обављају

четвртком, суботом и недељом, а
по захтеву странака и другим
радним данима.
Пријава смрти:

За пријаву смрти и упис у
матичну књигу умрлих, странка
подноси потврду о смрти.
Састављање и издавање
смртовница врши се на захтев
странке, уз доношење
одговарајућих доказа.

За све послове из надлежности
службе матичара, плаћа се
републичка такса у складу са
Законом о републичким
административним таксама (
сл.гласник РС 43/03, 51/03, 53/04,
42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07 и
54/08 ), по утврђеним таксеним
тарифама.

ГРАЂАНСКА СТАЊА
И ЛИЧНА ИМЕНА
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број: 38
Телефон: 244-1071 локал: 138

Управни поступци из области
грађанских стања и личних имена,
раде се по захтеву странака које
подносе на прописаним
обрасцима, уз потребну
документацију наведену на истим.

Захтеви са потребном
документацијом, предају се на
писарници ( Услужни центар
општине Вождовац), уз плаћање
таксе,а пре добијања решења
уплаћује се одговарајућа
административна такса. 

Управни поступци из области
грађанских стања и личних имена
обухватају: накнадни упис у
матичне књиге и исправке и
допуне у истим, закључење брака
преко пуномоћника, поступци
промена личних имена: имена или
презимена.

ЕКСХУМАЦИJА
Собe 39 и 41
Телефон: 244-1071
Лок. 139 и 141

Управни поступци из области
преноса посмртних остатака,
Ексхумације уз одговарајућу
документацију захтев се подноси
на прописаном обрасцу.

ПОСЛОВИ ЗА
БИРАЧКЕ СПИСКОВЕ
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 37
Телефон: 245-8890
Локал: 137

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Сваки пунолетни грађанин
Општине Вождовац, може уз
важећу личну карту, да изврши
увид у бирачки списак. као и сваку
насталу промену, брисање или
упис при чему су потребни
одређени документи (лична карта,
извод из матичних књига...).

На захтев странака издају се и
потврде из бирачког списка.

ПОВЕРЕНИШТВО
КОМЕСАРИJАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 39
Телефон: 244-1071 локал: 139

По захтеву странака,
Повереништво за избеглице,
врши послове везане за укидање
статуса избеглих лица, пријаве и
одјаве пребивалишта истих,
издавање свих врста потврда и
уверења за избегла и расељења
лица на основу постојеће
службене евиденције, а за
остваривање права странака из
наведеног статуса.

ОВЕРА УГОВОРА ЗА ПОМОЋНО
КУЋНО ОСОБЉЕ

ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 39
Телефон: 244-1071 локал: 139

Овера уговора за помоћно
кућно особље врши се по месту
пребивалишта
послодавца.Странке подносе
образац уговора, личне карте и
радну књижицу.

ПОТВРДА О ЖИВОТУ И
ЗАЈЕДНИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ

ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 39
Телефон: 244-1071 локал: 139

За издавање потврде о животу
потребно је лично присуство,
лична карта и одговарајући
образац. 
За издавање потврде о
заједничком домаћинству
потребан је  образац и
одговарајући докази.

АРХИВА
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 33
Телефон: 244-1071 локал: 133

6

В О Д И Ч  В О Д И Ч  
кроз
услуге
општине
Вождовац

139

Вршилац дужности 
начелника одељења

Снежана Николић

ВодиЧ кроз услуге Општине Вождовац

начелинк одељеља обавља пријем 
странака четвртком од 11 до 14 часова
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Регистрација скупштине
станара до жиро-рачуна

Документација неопходна за
евидентирање одлука Скупштине
станара: 

Записник са констититутивне
седнице који треба да садржи:

списак власника станова присутних
на скупштини ( штампаним
словима исписана)
дневни ред,
одлуке:
- о избору председника, заменика и

других овлашћених лица,
- о изради печата ( уколико га

зграда нема и треба да гласи на
Скупштину зграде или Савет ѕ
ако има до 10 станова.

- о одржавању стамбене зграде, тј.
да ли стамбену зграду одржава
ЈП дГрадско стамбеноф или сами
станари. У првом случају
доставити уговор.

- списак присутних станара
употпунити потписима власника
станова који су гласали за избор
председника.

- Списак власника станова из
дИнфостана д ул. Данијелова бр.
33 у Београду.

- За донете одлуке мора гласати
најмање 51% свих власника
станова што се проверава од
стране службеног лица.

- записник урадити у два примерка.
Оба предати на шалтер с тим
што ће Један записник са
списком из Инфостанаб бити
задржан, а други ће се вратити
одмах странци са пријемним
печатом и уписаним бројем
предмета.

- Тај други примерак странка ће
однети код печаторесца да уради
печат,

- са печатом странка долази код
правника у собу 24 и печатира
Одлуке донете од стране
Скупштине или Савета.

- На основу тако употпуњене
документације, Скупштина
добија својб ЕВИДЕНЦИОНИ
БРОЈ.

- На инфо пулту стрнка тражи
образац за оверу потписа
овлашћених лицаб и на пулуту
овере оверава потписе истих.

- Ради добијања МАТИЧНОГ
БРОЈА стрнка иде у Градски
завод за статистику ул. Тиршова
бр. 1

Ради добијања ПИБ броја странка
са свим документима иде Управу
прихода и после тога у Банку ради
отварања жиро рачуна.

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
ПРИЗЕМЉЕ
Собе број: 16, 24
Телефон: 244-1071 
лок. 116, 124

Покретни привремени објекти на
јавним површинама

З а х т е в и:
Ради добијања одобрења за

постављање баште угоститељског
објекта подноси се: 

захтев са скицом и доказ о праву
коришћења објекта
ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ:
доказ о праву коришћења
угоститељског објекта (решење о
локацији, уговор о закупу,
власнички лист), 

за баште које се постављају уз
угоститељски објекат у згради
доставити сагласност свих
корисника пословног простора
приземља зграде, 
решење о регистрацији
угоститељске радње-предузећа (са
ПИБ-ом и матичним бројем), 
одобрење овог Одељења о
постављању летње баште у 2006
години са пет примерака скице која
приказује положај и садржај летње
баште односно све елементе који је
чине, у размери 1:50 или 1:100, 
уколико се ради о новом захтеву
или измењеном заузећу у односу на
2006 годину, доставити пет
примерака скице која је оверена од
стране лица које поседује лиценцу
одговорног пројектанта из области
друмског и градског саобраћаја у
размери 1:50 или 1:100, 
доказ о уплати градске
административне таксе у износу од
2.400,00 динара на рачун бр.840-
742241843-03, модел 97 и позивом
на број 27-501-08. 

Ради добијања одобрења за
постављање реклама подноси се: 

захтев са доказима који зависе од
врсте рекламе

Ради добијања одобрења за
постављање киоска и малих
монтажних објеката подноси се: 

документација утврђена условима
расписаног конкурса на основу
прописаних критеријума 

Ради добијања одобрења за
привремено заузеће јавне површине
ради постављања:

конзерватора за сладолед
расхладне витрине
ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ:
за киоске и мање монтажне
објекте доставити одобрење о
постављању привременог објекта
као и оверену микролокацијску
разраду, у складу са важећим
планом (у 2 примерка), 
за малопродајне објекте доставити
основ коришћења објекта - уговор
о закупу, власнички лист (у 2
примерка), 
скица заузећа јавне површине за
постављање привремених
покретних објеката оверена од
стране лица које поседује лиценцу
одговорног пројектанта из области
друмског и градског саобраћаја (у 4
примерка), 
решење о регистрацији радње-
предузећа са ПИБ-ом и матичним
бројем (у 2 примерка), 

доказ о уплати градске
административне таксе у износу од
2.400,00 динара на рачун бр. 840-
742241843-03, модел 97 и позивом
на број 27-501-08. 
Ова материја регулисана је

Одлуком о условима и начину
постављања привремених објеката
на јавним површинама у Београду -
пречишћен текст, (џСл. лист града
Београда?,бр. 31/02; 11/05) и
Одлуком о локалним комуналним
таксама за територију града
Београда (џСл. лист града
Београда?, бр. 30/02, 7/03, 10/03,
18/03, 30/03, 14/04 и 37/04)

Сеча и орезивање стабала

За сечу и орезивање стабала
потребно је поднети:

захтев

Сеча и орезивање стабала је
регулисана Одлуком о уређивању и
одржавању паркова, зелених и
рекреационих површина (Сл. лист
града Београда, бр. 12/01).

СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број: 24
Локал: 124

Евидентирање Одлуке скупштина-
савета станара о пословима
одржавања
стамбених зграда.

Уз пропратни акт подноси се:
Одлука о образовању скупштине
(оверена и потписана од стране
председника), 
Одлука о избору председника
(оверена и потписана од стране
председника),
Одлука о томе коме је поверено
одржавање стамбене зграде.

Поступак исељења
бесправно усељених лица.

Пренос права коришћења закупа
после смрти последњег закупца.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА -
ОМБУДСМАН
Весна Гојковић
- Заштитник грађана
Мари Клер Ђорђевић
- заменик Заштитника грађана

II спрат, соба 98
Тел.  244-2877

Заштитник грађана – Омбудсман
покреће поступак по притужби
грађана или по сопственој
иницијативи.
По притужби грађана, Заштитник
грађана покреће поступак у случају
повреде индивидуалних или
колективних права и интереса
грађана када су она повређена: 

актом, радњом или нечињењем
општинске управе, јавног
правобранилаштва и јавних служби
које је основала Градска општина
Вождовац.

Ако утврди пропуст, односно
неправилност, Заштитник грађана
ће захтевати да се грешка исправи и
предложити начин за то.

Пре подношења притужбе
подносилац је дужан да покуша да
заштити своја права у одговарајућем
поступку. Услов за покретање
поступка од стране Заштитника
грађана је да су исцрпљена сва
правна средства против предмета
притужбе. Уколико то није учинио,
Заштитник грађана ће подносиоца
упутити на покретање одговарајућег
правног поступка, ако је такав
поступак предвиђен, и неће
покретати поступак док не буду
исцрпљена сва правна средства.

Како до Заштитника грађана?

Свако физичко или правно, домаће
или страно лице може да поднесе
притужбу Заштитнику грађана
Градске општине Вождовац,
Устаничка бр. 53.

Притужба се подноси :
- у писаној форми (попуњавањем
обрасца који се може преузети

са сајта или у Услужном центру
општине Вождовац) 
- путем елекронске поште – е-маил:
Ова адреса је заштићена од робота.
Потребан вам је Јavascript да би сте
је видели. 
- усмено (уз претходно заказивање
на телефон 011/244-2877)

уторком и четвртком 10
до 14 часова.

На записник и на подношења
притужбе се не плаћа никаква такса,
нити било каква друга накнада.
У име малолетног детета притужбу
може поднети његов родитељ или
законски заступник, а у име правног
лица – лице овлашћено за
заступање.

Анонимне притужбе неће се
процесуирати.

КООРДИНАТОР
ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ЗЛАТКО ЛЕНХАРТ

II спрат, соба бр. 106
Тел. 244-1071
локал 206

Обавља послове координатора за
људска и мањинска права, као и
послове из делокруга хуманитарне
помоћи. 

ВОЖДОВАЧКЕ НОВИНЕ
ГОРАН КОЗИЋ
Главни и одговорни уредник
Марија Вукмировић
Заменик уредника

II спрат
Тел. 244-9729

Сви грађани могу редакцији
Вождовачких новина упутити своје
сугестије, питања и предлоге путем
електронске поште – е-маил:

vozdovackenovine@vozdovac.rs

Приредиле:
Драгана Јовановић, Верица Живков

8

В О Д И Ч  кроз услуге општине Вождовац

Милош Ружић

ВодиЧ кроз услуге Општине Вождовац

Свечано је обележена слава Градске општине 
Вождовац, Свети Андреј Првозвани. Свету 
архијерејску литургију у храму Светог Преображења 
Господњег, служио је владика Андреј Ћилерџић, 
викар патријарха. Челници Општине Вождовац, 
заједно са  великим бројем Вождовчана после 
литургије кренули су улицама у поворци свечане 
литије, од Храма до зграде Општине Вождовац.

У холу општине владика Андреј и свештеници 
Храма обавили су обред резања славског колача 
и освећење жита, уз присуство општинског 
руководства, бројних грађана, представника 
политичког и културног живота. 

на крају је за присутне изведен програм духовне 
академије, у којој су учествовали глумци иван 
вучковић и Мирко Бабић,  групе „Чувари“ и „Пирг“ са 
својим духовним песмама.

св. аНдРеЈ 
пРВозВаНиУ холу 

Општине 
владика Андреј 
и свештеници 

Храма обавили 
су обред резања 

славског колача и 
освећење жита, 

уз присуство 
општинског 

руководства, 
бројних грађана, 

представника 
политичког 
и културног 

живота

ГРАЂАНИ ВОжДОВЦА ОБЕЛЕжИЛИ ОПШТИНСКУ СЛАВУ 
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ВелиКа 
РадосТ 
за деЦУ и 
РодиТеље

оТВоРеНа 
изУзеТНа 
споРТсКа 
сала

Подавалски крај добио је прву нову лако-монтажну 
спортску халу у ОШ  „Војвода Путник” 

Отварању овог лепог спортског 
комплекса присуствовао је председник 
Градске општине Вождовац др Драган 
Вуканић, пожелевши ђацима и свим 
младима подавалских насеља да се у 
њој активно баве спортом и развијају 
своје спортске таленте.  Председник 
је уједно најавио радове на изградњи 
сличних спортских хала и у школама у 
насељима Јајинци, Зуце и Бели Поток.

Хала је модерна, са тереном 
за кошарку, фудбал, одбојку и 
рукомет, површине 600 м² и поседује 
топли тунел спојен са школом. има 
најсавременији систем грејања и 
убацивања свежег, а избацивања 
засићеног ваздуха у салу.  општина 
вождовац уложила је 13.500.000 
динара за изградњу хале и додатних 
1.500.000 дин. за канализационе 
радове око школе, којима се решио 
дугогодишњи проблем кишне и 
фекалне канализације.

После свечаног отварања, ученици 
о.Ш. „војвода Путник” приредили су 
свечани програм у коме су наступили 
школски хор, плесна група, фолклорна 
тачка кУд-а „Милан Ђ. Милићевић“ из 
Рипња, а своје вештине приказали су 
и чланови Фубалског клуба „МинЕЛ“, 
карате клуба, Теквондо  клуба и 
Софтбол клуба „дивље мачке“.  на 
крају је одржана утакмица између 
екипа вождовца и школе „војвода 
Путник“.Р

И
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Уређење Паланачког Потока

завршен мост, 
ускоро још један

Тиме ће се спречити наноси и изливање потока

владо секулић (горе) општински министар који је више на терену него у канцеларији

на вишегодишње захтеве грађана Рипња, општина 
вождовац је изашла у сусрет  уређењем и чишћењем 
тока корита Паланачког потока. Тиме ће се спречити 
наноси и изливање потока, а безбедност грађана 
биће побољшана, нарочито у наступајућем зимском 
периоду. Уједно су на прелазу код Рашиног мајдана 
започети радови на изградњи моста који ће повезивати 

домаћинства.  Јавно водопривредно предузеће 
„Београдводе“ извођач је радова по пројекту који је 
урадила Градска општина вождовац за два моста. 
Радове су обишли и општински функционери и том 
приликом је констатовано да се ради добро и са 
квалитетним материјалима. Грађани ће бити веома 
задовољни.

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ
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Нема ВиШе ЂаКа  пеШаКа
Наследили смо ВелиКе пРоБлемекоје 20 година нико није решавао. Садашња власт је одржала обећање и највећи део буџета преусмерила у подавалски крај – каже Радиша Ђорђевић, одборник у општини ВождовацО резултатима којима се 

поносе житељи  Рипња, највећег 
и најразуђенијег села у Србији, 
са преко 20.000 становника, у 
подножју планине Авале, говори 
Радиша Ђорђевић, одборник у 
Општини Вождовац: „Наследили 
смо велике проблеме које 20 
година нико није решавао. 

Садашња власт је одржала 
обећање и највећи део буџета 
преусмерила у подавалски крај. 
Реновирали смо обданиште и 
асфалтирали прилаз објекту 
у који дневно долази преко 
60 малишана. За обданиште и 
амбуланту завршен је паркинг 
простор. Асфалтирали смо 
дечије игралиште у Белој реци, 
поставили клупе за седење и 
парковски мобилијар. Амбуланта 
у колонији је после протеста 
грађана против одлуке градских 
власти да је затворе, реновирана 
и враћена у функцију, тако да 

сада 3.200 грађана има лекарски 
надзор. отворена је Служба Хитне 
помоћи у амбуланти Центар. о.Ш. 
„војвода Путник“ и Мала школа 
добили су фасаду, изолацију, 
тротоар, олуке, канализациону 
мрежу,  уређено је двориште. 
општина вождовац обезбедила 
је бесплатан превоз аутобусом 
за школски децу у обе смене 
из Рипња, који су пешачили 
километрима до својих школа.“

Замењена је ограда на школском 
терену Брђани. обданишту 
Центар, МЗ је поклонила техничке 
уређаје. Решавали су и водоводне 
и канализационе мреже, јавну 
расвету и асфалтирали улице. вода 
је уведена у ул. Пречица у дужини 
од 1.100 м, затим у Железничкој 
ул. у дужини од 1.700м и појачана 
је линија воде у ромском насељу 
Степашиновцу постављањем 450м 
водоводних цеви. Асфалтирана 
је ул. ново насеље, а други део 

новог насеља до Црногораца чека 
завршетак асфалтирања. оба крака 
пута за ивановиће су асфалтирана, 
као и пут за Јелинац, за водице, код 
Блажића. 

Саниран је  део пута који је 
однела вода у Марића крају. Почела 
је изградња моста Паланачки поток 
који ће помоћи грађанима у време 
бујица које их одсеку од света. 
Реновиран је мост клење. на три 
локације уведене су јавне чесме. 
дом културе је најзад отворен 
за грађане -бесплатни интернет 
кафе, часови енглеског, обука за 
рад на рачунарима, фолклор, кик-
бокс, а испред зграде је уређен 
парк. Женски софт бол је новина, 
а девојке из Рипња су европски 
прваци. Средствима МЗ урађен им 
је професионални терен у колонији, 
на коме тренирају. У просторијама 
МЗ  грађанима се пружа помоћ у 
писању молби, захтева и предлога 
институцијама Града и Републике.

ДОМ КУлТУРе је најзад отворен за грађане  
- бесплатни интернет кафе, часови енглеског, 
обука за рад на рачунарима, фолклор, 
кик-бокс, а испред зграде је уређен парк
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Код УГледНих 
сРпсКих домаћиНа

Делегација Опшине Вождовац и 
Александар Вучић боравили су и у 
Пиносави, лепом подавалском селу. 
Разговори с домаћинима били су 
срдачни, а Вучић се интересовао за 
локалне проблеме и распитивао се 
докле су стигли радови на школи и 
уређењу гробља.

Мештани Пиносаве обавестили 
су га о актуелним радовима (који ће 
бити приказани на страницама нашег 
листа у делу грађевинских радова) 
који се односе на школу и уређење 
гробља.

испред цркве су се такође 
окупили мештани разговарајући 

с челницима општине и гостом 
о проблемима и начину њиховог 
превазилажења.

велика очекивања су од промене 
градоначелника Београда, јер 
досадашњи није имао слуха за 
проблеме локалног становништва, 
речено је између осталог.

пиНосаВа
Челници ОПшТине и АлеКСАнДАр ВуЧић         у ПОСЕти ПОДАвАлСким СЕлимА
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модерна школа 
за пРедШКолЦе 

         и осНоВЦе

Предшколци подмирени, родитељи задовољни 
а Драгица Радојичић, председница Месног одбора СНС Пиносава, и Војислав 
Миленковић, вредни одборник, заслужни зато што су анимирали суграђане и 
Општину Вождовац и реновирали школу која је до тада деловала сабласно

П
И

Н
О

С
А

В
А
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Представници општине Вождовац, на челу са 
др Драганом Вуканићем, председником Општине, 
свечано су отворили нови простор истуреног одељења 
О.Ш. ‘’Васа Чарапић’’ у Пиносави. После спољашње 
адаптације школе, ученици су добили сређене 
унутрашње просторије, учионице и кабинете. 

Уведено је грејање и мокри чвор, двориште је 
асфалтирано, а нови објекат школе опредељен је за 
потребе предшколске установе. Целокупну изградњу и 
опремање финансирала је општина вождовац.

Председник општине вождовац истакао је да је 
приликом изградње објеката у овом делу престонице 
иницијативу и смернице давао месни одбор, па су тако 
осим школе изграђени и пошта, водовод, али и путеви. 

- После села Рипањ, ово је највеће улагање у 
подавалском делу Београда – нагласио је први човек 
вождовца. 

Задовољство учињеним није крила ни Ленита 
вукојевић, директорка школе. - Захваљујући залагању 
пре свега мештана, добили смо две нове учионице, 
али и свлачионицу – рекла је вукојевић и додала да се 
проширење овог објекта не би завршило без подршке 
Градске општине вождовац. највеселији су ипак 
били прваци, али и ученици старијих разреда који су 
родитељима, комшијама и другарима показали свој 
таленат за глуму.

Весела
примопредаја

КаКВа РадосТ за деЦУ и РодиТеље
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РеШеН ВелиКи КомУНалНи пРоБлем

Уређено локално 
гробље у пиносави

После дугогодишњег натезања решен је велики проблем мештана Пионосаве.  наиме, 
локално гробље је представљало пример комуналног нереда.  Без заштитне ограде, домаће 
животиње, пси луталице, али и несавесни суграђани скрнавили су гробље и причињавали 
материјалну штету на споменицима. Такође и неке парцеле почеле су да „освајају“ земљиште, 
које за то није предвиђено. општина је предузела одлучне кораке и сада Пиносава има 
уређено и ограђено гробље. издвајањем милион и двеста педесет хиљада динара, општина 
је, осим ограде, санирала и капелу тако да сви са задовољством можемо да констатујемо да је 
један озбиљан дугогодишњи проблем успешно решен.
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Нове просторије 
за иНВалиде 

и пеНзиоНеРе
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Удружење пензионера и инвалида „Сива стена“ 
највише се захваљују Милану Дамчевићу, 

члану Општинског већа, на помоћи коју им је пружио

РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ РАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ

Од постојеће МЗ „Сива стена“, 
која се простире на површини од 
180 квадратних метара, издвојен 
је део од 96 квадратних метара 
и уступљен је на коришћење 
Удружењу параплегичара и 
квадриплегичара „Дунав“. 

У складу са њиховим потребама 
направљене су и прилазне рампе 
са рукохватом по стандарду за 
инвалиде. Мокри чвор је, такође, 
прилагођем потребама лица са 
инвалидитетом са отвором за врата 
од преко 90 цм да могу улазити и са 
колицима. 

Цео простор је тако нивелисан 
и уређен да нема никаквих 
препрека за кретање инвалида. 
Простор је превасходно намењен 
за рекреацију и дружење особа 
са инвалидитетом. Поред 
постојећих справа за вежбање, у 
тај објекат ће бити постављено 
још справа као и столови за стони 
тенис прилагођени особама са 
инвалидитетом. 

Урађена је нова електро 
и водоводна мрежа као и 
канализација. У склопу објекта МЗ 
„Сива стена“, други део површине 
35 квадратних метара, преуређен 
је у клуб пензионера „Сива стена“ 
(ул. ванђела Томе бр.5). направљен 
је нови тоалет, чајна кухиња као 
и простор за дружење наших 
најстаријих суграђана. Удружење 
пензионера и инвалида „Сива 
стена“ највише се захваљују Милану 
дамчевићу, члану општинског 
већа, на помоћи коју им је пружио.
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НаЈВећа пажња 
резервисана за децу 

и социјално угрожене

Према речима Мирјане Гајић, 
пакети хране и кућне хемије дељени су у 

протеклом периоду социјално 
најугроженијим породицама са подручја 

Месне заједнице Сива стена

Организовали смо и дечије радионице различитог садржаја. 
Деца су учила сликарство, украшавање ускршњих јаја која су потом подељена 

домовима за незбринуту децу на територији наше Општине 

У МЗ Сива стена велика пажња посвећена је социјално 
најугроженијим слојевима становништва. Тако је 
прикупљена гардероба за кориснике Прихватилишта за 
стара и одрасла лица у Кумодрашкој улици. 

осим тога, према речима Мирјане Гајић из те МЗ, 
пакети хране и кућне хемије дељени су у протеклом 
периоду социјално најугроженијим породицам са 
подручја Месне заједнице Сива стена.

организовали смо и дечије радионице различитог 
садржаја. деца су учила сликарство, украшавање ускршњих 
јаја која су потом подељена домовима за незбринуту 

децу на територији наше општине.  организовали смо и 
изложбу кућних љубимаца где су заинтересовани могли да 
добију савете од искусних „кучкара“,  као и бројне спортске 
активности, а свакодневно организујемо посете нашим 
најстаријим суграђанима. Стручно правно лице једном 
недељно грађанима даје бесплатне правне савете у Месној 
заједници.

„важно је напоменути да грађани сваког четвртка 
могу у просторијама наше Месне заједнице да измере 
ниво шећера у крви, као и крвни притисак“, објашњава 
Гајићева. 
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прате се потребе и 
захтеви комшија

Грађани су добили Пошту која ради у две смене. 
Тезге у Тржном центру у Мештровићевој улици су 

после реновирања платоа враћене и од њих живи 
сто породица, каже Даница лазаревић, одборник 

Скупштине општине Вождовац

Најмлађе насеље наше општине, 
„Браће Јерковић“, у коме живи 
преко 15.000 наших суграђана, 
током ове године је брижљиво 
одржавано, а сваки комунални 
проблем ургентно решаван. 

о томе разговарамо са даницом 
Лазаревић, одборником Скупштине 
општине вождовац: „одржали 
смо сва предизборна обећања 
и реализовали их. Грађани су 
добили пошту која ради у две 
смене, а коју су затворили 2008. 
године. Тезге у Тржном центру у 
Мештровићевој улици су после 
реновирања платоа враћене, 
а од њих живи сто породица. 
Реновирали смо степениште 

према пијаци у Мештровићевој 32. 
Асфалтирали смо делове улица 
Митровданске и Мештровићеве. 
обновили смо спортско игралиште 
испред тзв. Црвеног солитера у 
ул. Браће Јерковић 76а.  Санирана 
је канализација  у згради на углу 
Пиве караматијевића и Браће 
Јерковића која је годинама 
плавила зграду и угрожавала 
станаре. Асфалтирали смо прилаз 
зградама у Браће Јерковић 129 - 
131, потом у Заплањској 75 - 79. као 
и у вороњешкој 16. Постављен је 
лежећи полицајац у ул. Б. Јерковић 
код пијаце, стубићи код фонтане 
у Мештровићевој 32 и испред 
дома здравља који штите зелени 

појас. Подземни контејнери у 
ул. Б. Јерковић и у Заплањској су 
такође у функцији“ - набраја наша 
саговорница.

У МЗ се одвија жива активност - 
прате се потребе и захтеви грађана 
и сходно томе дели хуманитарна 
помоћ за социјално угрожену децу 
из дома „З. Ј. Јовановић”, припремају 
пакети за дом стараца, новац за 
операцију малог Стефана, сваке 
суботе се органузују дружења за 
најстарије. А млади у МЗ имају 
мноштво могућности - плесна школа, 
аикидо клуб „Ронин“, карате клуб 
„Скипер“, кУд „Златно доба“, џудо 
клуб „књаз Милош“, спортски клуб 
„Фитланд“.

У МЗ се одвија жива активност, дели се хуманитарна 
помоћ за социјално угрожену децу из Дома „З. Ј. Јовановић”, 
припремају пакети за Дом стараца, новац за операцију малог 
Стефана, сваке суботе се органузују дружења за најстарије
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припрема за 
асфалтирање

Владо Секулић, члан Општинског већа, са 
мештанима и Гораном Вујићем председником 
Месне заједнице Раковица Село обишли су 
радове на трасама које добијају асфалт.

Том приликом проверена је динамика 
радова у улицама Јакова Галуса и Јована 
Миловановића.

констатовано је да су рокови испоштовани, 
да је подлога урађена како треба и да ће 
локално становништво бити задовољно.

иначе, општина вождовац, колико је то 
у њеној моћи, с обзиром на скресан буџет и 
недовољна средства, асфалтирала је више 
десетина некатегорисаних путева, а такав тренд 
наставиће се и догодине.

Нова школа   
и реквизити за игру,
асфалтиране улице...

Потпуно је реновирана О.Ш. „Јајинци“, 
истурено одељење у Раковица Селу. Поред 
тога постављена је и нова школска ограда, 

а уређено је  и школско двориште каже 
Божидар Ђорђевић, члан МЗ Раковица Село 

Ђаци Раковица Села од ове године похађају наставу 
у потпуно новим просторијама. Средствима Општине 
Вождовац потпуно је реновирана О.Ш. „Јајинци“, истурено 
одељење у Раковица Селу. Поред тога, постављена је 
и нова школска ограда, а такође је уређено и школско 
двориште. Према речима Божидара Ђорђевића, члана МЗ 
„Раковица – Село“, велики проблем житеља тог насеља 
су неасфалтиране улице нарочито у кишном и зимском 
периоду. 

- Због тога смо асфалтирали улицу дуго поље и њена три 
крака укупне дужине 320 метара. Улице Јована Миловановића 
(650 метара), Јакова Галуса (350 метара) и Лугомирска (70 
метара) за сада су посуте каменом. Уз свесрдно ангажовање 
деце из кУд „Радост“ окречена је зграда МЗ, а такође је 
урађено и игралиште у њеној близини. 

Ту је постављена нова ограда као и реквизити за игру 
(клацкалице, љуљашке...). депоније у ромском насељу и код 
гробља које су нарушавале изглед тог насеља су очишћење, 
а парк је ограђен и сређен. општина вождовац финансирала 
је радове на постављању пасареле код кружног пута и на 
водоводној мрежи у улици Јакова Галуса. 
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РАдови    РАдовиРАдови     РАдови     РАдови

Велика жеља наше Општине али и велика обавеза ГО Вождовац  је асфалтирање 
некатегорисаних путева. Асфалтирано је на десетине километара ове врсте путева.  Већина 
мештана је веома задовољна, то се посебно односи на Зуце јер је ово лепо место добило излаз 

на ауто-пут, дакле на Коридор 10, чиме ће бити скраћен пут до центра Београда

десетине километара 
некатегорисаних путева

асФалТиРаНо 

подаВалсКа села

зграде у мз „Тешића 
купатило“ добиле 
нова улазна врата 

и сандучиће  
Зграде у ул. Устаничкој 63, као и 

у улици војводе Пријезде на Месној 
заједници Тешића купатило недавно 
су добиле нова модерна улазна врата 
и нове поштанске сандучиће.  Филип 
катић из МЗ Тешића купатило каже да се 
уређује  паркић лево од зграде општине 
вождовац, да се санира парк и постављају 
нове клупе у паркићу поред Првог 
општинског суда у Устаничкој улици.

ПРЕ И ПОСЛЕ

ПРЕ И ПОСЛЕ
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У организацији ГО Вождовац и 
листа СПЦ „Светосавско звонце“ 
одржан је, у препуној сали ЦКС 
„Шумице“,  хуманитарни концерт 
„Деца Вождовца - деци Краљева“.  

Више од 400 посетилаца пратило је 
готово двосатни програм у коме је 
учешће узело 160 извођача.

Присутне су поздравили 
председник општине вождовац 

др драган вуканић и уредник 
„Светосавског звонца“  димитрије 
Стикић. они су истакли да је ово 
заједничка акција Цркве и државне 
локалне заједнице – општине 
вождовац,  које су препознале 
могућност да удруженим снагама 
помогну угроженим ученицима 
школе у насељу Мрсаћ, надомак 
краљева, који су остали без школе 
у разорном земљотресу.  Програм 
је благословио и протојереј др 
драгомир Сандо, који је истакао 
да је ово корисна акција уочи 
Божићних празника, која ће 
вратити осмехе на лица деци 
у Мрсаћу и покренути чувену 
српску солидарност која је 
нашим грађанима у краљеву сада 
најпотребнија. 

др вуканић је најавио да је ово тек 
прва у низу акција за помоћ краљеву 
и обећао је да ће се ангажовати да 
помоћ у грађевинском материјалу 
и финансијским средствима стигне 
у Мрсаћ, како би обновљена школа 
примила поново ђаке.

Посетиоци програма су дали 
симболичне прилоге уместо 
улазница приликом уласка на 
хуманитарни програм у коме су 
учествиовали: песник добрица Ерић, 
Позоришна трупа „Светосавског 
звонца“ који су извели „Звезда 
рождества“, Музичке школе 
„Петар коњовић“, „вучковић“ 
и „Станковић“, Плесна школа 
„врачар“, кУд „Радост“, „Тинејџ 
бенд“ и мађионичар, а специјални 
гости су били ученици Музичке 
школе „Мокрањац“ из краљева.

Сва прикупљена средства 
упућена су на жиро рачун школе у 
селу Мрсаћ.

деЦа ВождоВЦа - деЦи КРаљеВа

ВЕЛИКИ 
ХУМАНИТАРНИ 

КОНЦЕРТ У 
ЦКС ШУМИЦE

Сва прикупљена средства упућена су на жиро рачун школе у селу Мрсаћ
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Као што знамо, Краљево и околину погодио је разоран 
земљотрес, наневши велику штету инфрсатруктури, привреди и 
нажалост, бројним школама у овој области.

Једна од најоштећенијих била је школа „Петар николић“ у 
Мрсаћу, лепом селу поред краљева којој се урушио кров и испуцали 
су зидови, чиме је настава била прекинута, а школи је била 
неопходна адаптација.

општина вождовац од првог дана помагала је погођеном 
подручју. наше стручне екипе за праћење штете провеле су неколико 
недеља на терену да би се што пре констатовало стање.

После процене, наша општина је изабрала школу „Петар 
николић“ у Мрсаћу да је санира и омогући ђацима да се врате у своје 
клупе. Грађевински материјал обезбеђен је делом из донација, а 
делом из општинског буџета.  Замењен је кров, инсталације, једном 
речју стекли су се услови да деца и њихови наставници и родитељи 
у миру и спокојно дочекају нову школску годину у новој, безбедној и 
лепој школи.

Стручне службе и челници општине вождовац обилазили су 
радове, а у време прославе школске славе Свети Сава, делегација 
наше општине однела је дечици вредне поклоне, обукла их за зиму, 
а председник СнС, Александар вучић, поклонио је директорки школе 
вредну икону Светог Саве, као лични дар са посветом.

делегација наше општине је том приликом закључила да се 
радови не одвијају жељеном брзином,  те је одлучено да се убудуће 
помоћ шаље директно, а не у заједничку касу у коју немамо увид.

Подсетимо да је Го вождовац поклонила седам хиљада пари 
ципела деци вождовца, али и деци косова, Републике Српске и 
краљева.

САНИРАњЕ ПОСЛЕДИЦА РАЗОРНОГ ЗЕМЉОТРЕСА

завршена школа   у мрсаћу

ВОжДОВАЦ СА СУГРАЂАНИМА НАПРАВИО НАПОР И ИСПУНИО ОБЕЋАњЕ: 
Ђаци уче у новим условима у обновљеној школи „Петар Николић“ 

у Мрсаћу, која је тешко оштећена у земљотресу
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НоВа ШКола 
ђацима мрсаћа

Општина Вождовац је притекла у помоћ после 
земљотреса и ђацима Мрсаћа „предала“ је нову школу 
с новим кровом, спуштеним плафонима с модерним 
осветљењем, новим инсталацијама, ламинатом, 
сређеним двориштем и помоћним зградама. 

С делегацијом општине вождовац, свечаном 
тренутку присуствовао је и Александар вучић, испред 
Српске напредне странке, која је такође дала велики 
допринос у обнови земљотресом угроженог краљева, 

на велику радост деце, њихових роитеља и, наравно, на 
нашу велику радост што смо могли да помогнемо у тако 
тешком тренутку за ову малу заједницу.

Свечано је било приликом званичне предаје школе. 
Сви су били узбуђени што је завршен један велики и 
леп посао. Том приликом председник наше општине, 
др драган вуканић, обећао је ђацима и њиховим 
наставницима и родитељима да ће вождовац помоћи да 
обновљена школа добије и библиотеку коју заслужује.



СНС ИНФОРМАТОР СНС ИНФОРМАТОР84 85

РАДОВИ    РАДОВИРАДОВИ     РАДОВИ     РАДОВИ

Општина Вождовац је у протеклом 
периоду приступила уређењу 
ентеријера стамбених зграда и 
постављање неопходних приступа за 
особе за инвалидитетом. Радови су 
обухватили уређење улаза стамбених 
зграда молерско-фарбарским радовима, 
израду и монтажу дотрајалих улазних 
врата и поштанских сандучића и 
постављање рампа и прилаза зградама 
за особе са инвалидитетом. 

Молерско фарбарски радови 
изведени су у насељима Медаковић II и 
III, у делу старог вождовца, душановцу, 
Браће Јерковић и на другим локацијама 
на вождовцу. Радови су обухватили  
скидање оштећеног молераја на местима 
где је то било неопходно, глетовање 
оштећених површина и наношење 
дисперзивних боја. Радови су извршени у 
договору са председницима Скупштине 
станара зграда, а врста и обим радова 
договорен је са станарима зграде у 

складу са расположивим средствима у 
буџету општине вождовац.

Такође, извршена је и замена 
дотрајлих улазних врата зграда 
уградњом алуминијумским вратима. 
У улазима зграда где је била 
неопходна замена или уградња нових 
поштанских сандучића, постављени 
су алуминијумски сандучићи који 
улепшавају амбијенталну целину 
улаза зграде и повећавају ефикасност 
достављања поштанских испорука.У 
насељу Бањица у улици Булевар 
ослобођења 172 и Црнотравска 13а 
постављене су рампе за особе са 
инвалидитетом како би наши суграђани 
који се отежано крећу лакше приступили 
улазу у зграду. Рампе за особе са 
инвалидитетом постављене су и у 
насељу Медаковић II и Медаковић III у 
лици Боривоја Стевановића 33, Браће 
Срнића 7, Радована Симића Циге 24 и 
30, затим у насељу Браће Јерковић у 

улици Браће Јерковић 66 ,123 и 59-61, у 
старом делу вождовца у улици Булевар 
војводе Степе 18, и у Устаничкој улици 
код броја 63. 

Уређени су и прилази зградама који 
су дотрајали, санацијом постојећих или 
постављањем нових прилаза на местима 
на којима су били неопходни. Уређење 
прилаза урађено је у насељима кумодраж 
I и кумодраж II, Бањица, Стари вождовац, 
коњарник и у насељу Медаковић III. 

наведени радови представљају део 
активности која је општина предузела 
у циљу уређења животног простора 
грађана вождовца и осликавају 
резултате квалитетне сарадње грађана 
са општинским властима. општине 
вождовац ће и у наредном периоду 
настојати да изађе у сусрет грађанима 
са захтевима за уређење улаза зграда 
и простора око зграда, као и захтевима 
друге природе и врсте које имају за циљ 
уређење нашег вождовца. 

У име Боље саРадње
грађана и 
општинских 
власти

УРеЂење 
ВождоВЦа

Радови су обухватили уређење улаза стамбених зграда, молерско-фарбарске радове, 
израду и монтажу дотрајалих улазних врата и поштанских сандучића и постављање 

рампи и прилаза зградама за особе са инвалидитетом

Булевар ослобођења 172

Браће Јерковић 155 Драгице Кончар 16 Господар Вучића 176 Црнотравска 11

Војводе Степе 229

Војводе Степе 249

Кумодраж - Гуњак

Војводе Степе

Црнотравска 13а

Кумодраж - Кружна
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делеГаЦиЈа ВождоВЦа У ШаНГаЈУ 
потписала уговор о братимљењу с   дистриктом Ђадинг

Деци се придаје огромна пажња. Школа коју смо 
ми посетили спрема их, уз редовно учење, и за 

стони тенис и мачевање. На крају наставе, децу 
са пионирским марамама старији ученик доводи до 

ограде где их чекају родитељи који унутра не улазе. 
Школа је безбедна и чиста.

Важан уговор о 
сарадњи је потписан 
и представља веома 

битан корак ка пуним 
односима две локалне 
самоуправе. Кинеску 
делегацију на нашој 

општини очекујемо на 
пролеће.

Велико узбуђење изазвао је др Вуканић у највећој 
дечјој болници у Ђадингу предавањем о својим 
трансплатацијама бубрега код деце, којих је 

обавио око стотину

Коју год установу да смо походили, поред 
љубазности домаћина дочекивао нас је и 
билборд са најтоплијом добродошлицом

Развила се застава Вождовца у Центру дистрикта 
Ђадинг после потписивања важног уговора о сарадњи
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“ћиРилиЧНи записи”     У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГО ВОжДОВАЦ

пРВа дама 
оТВоРила изложБУ

Николићева је подсетила 
да нам је Стефан Немања, отац 

Светог Саве у својим списима 
поручио да никада не смеју да се 

изгубе - душа, земља и језик 

Прва дама Србије, Драгица Николић, која се годинама бави 
иконописањем, отворила је, у свечаној сали Градске општине 
Вождовац, изложбу калиграфских радова “Ћирилични записи”, 
коју су приредиле калиграфкиње Центра за афирмацију 
„Минијатура“. Истичући да „Србија има заоставштину за вечност 
и памћење, а то је њен језик“, Николићева је подсетила да нам је 
Стефан Немања, отац Светог Саве у својим списима увек говорио 
да никада не смеју да се изгубе - душа, земља и језик.

  др драган вуканић, председник општине вождовац, који је 
основао и помаже Школу калиграфије при вождовачкој Цркви 
Св. краља владимира, рекао је да општина вождовац и овом 
манифестацијом, као и низом досадашњих, показује да се брине 

о нашој деци, али и да то ради са намером да нас подсећа шта 
Србија носи у својим коренима. калиграфкиње су током изложбе 
демонстрирале калиграфске вештине и лепо писање са гостима - 
учесницима Школе калиграфије при Храму Св. Јована владимира на 
вождовцу. деца су пред посетиоцима изложбе показала како се пише 
старим писарским прибором - трском, гушчијим  и челичним пером, 
као стари писари, на подлогама које сада ретко имамо прилике да 
видимо - ручно рађен папир, пергамент и тонирани папир.

  У свечаном делу програма наступили су Српски православни 
појци који су извели оче наш, химну, руско многољепствије и востани 
Сербије и песник добрица Ерић који је казивао своје стихове. 

  изложба је отворена поводом славе Градске општине вождовац 
Св. Андреја Првозваног, који се обележава 13. децембра. 
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оБНоВа 
хРамоВа и 
дУхоВНоГ 

жиВоТа
У градском и приградском делу Општине 

Вождовац богослужбено је активно 11 
православних храмова. Рестриктивни 
општински буџет последње две године није 
омогућио значајну финансијску помоћ у 
решавању великих проблема које имају цркве. 

Старешине храмова  су у разговору за 
„вождовачке новине“ истакли да су упознали 
челне људе општине са приоритетним 
проблемима у чије решавање очекују да се 
укључи, поред црквене и епархијске управе, 
верног народа и дародаваца и њихова 
општина. надају се и верују да ће општина, 
Црква и верни народ  заједнички деловати на 
рестаурацији постојећих храмова, парохијских 
домова и уређењу порти, и у  решавању великих 
социјалних проблема који су заједничка брига са 
једним циљем - духовни преображај народа, кога 
нема без обнове храмова и духовног живота на 
вождовцу.

Старешина Цркве Светог Јована крститеља 
на Централном гробљу,  јереј драган Павловић, 
истиче да је прилог од 200.000 динара које је 
даровала општина вождовац искоришћен за 
улагање у духовни преображај најмлађих, који 
похађају верску наставу при храму, за које је 
организовано и неколико поклоничких путовања 
којом приликом су обишли манастире Србије. 
ова лепа парохијска и гробљанска црква  уз 
непрекидно вршење богослужења и свих осталих 
обреда, посебну пажњу полаже најмлађим 
вождовчанима, за које је организована верска 
настава у три школе.

За уређење парохијског дома при цркви 
Светог апостола и јеванђелисте Марка у 
Пиносави, општина је издвојила 100.000 динара. 
Јереј Светозар иванчевић, који истовремено 
служи и  у Цркви Свете Марије Магдалине 
у Белом Потоку, каже да је са донацијом 
општине успео да заврши малтерисање и под 
у парохијском дому. У Цркви у Пиносави у 
наредном периоду треба поставити  ограду и 
јавну расвету у порти. Старешина истиче помоћ 
МЗ чији су активисти помогли значајне радове у 
Цркви у Белом Потоку - уређен је дечији парк са 
пропратним мобилијаром у порти, препакован 
кров, израђени олуци на црквеној кући. остаје да 
се изравна и култивише земља и засади растиње 
у црквеној порти, да се бетонирају прилазне стазе 
и уради ограда и тиме заокружи целина коју чине 

и споменик ратницима из периода 1912-1918. 
године и Белопоточанину васи Чарапићу.

Црква Светог краља владимира,  првог 
српског краља, у насељу Медаковић - Браће 
Јерковић, која је истовремено и спомен 
храм свим Србима изгинулим на путу 
правде Божије, од нашег прапочетка до 
данас, како је то истакао  Патријарх Павле, 
добила је помоћ у вредности од 167.000 
динара за отварање Школе калиграфије, 
која ради са успехом. Полазници школе 
добили су аутобус за поклоничко путовање 
у манастире Банатске епархије, а храм  клупе 
за црквену порту. У наредном периоду, 
старешина свештеник драган Шовљански 
истиче да у порти треба урадити дечији 
парк имајући у виду да је црква у насељу 
које има велики број деце. У плановима 
са председником општине др драганом 
вуканићем је и реализација Центра за децу 
са инвалидитетом у оквиру храма, за коју 
се чека дозвола после промене дУП-а. 
Свештеник истиче да ће то бити велики 
помак ка новој идеји задужбинарства, 
човекољубља и помоћи онима који су у 
невољи, који ће понудити Црква и општина 
вождовац.

Цркву Светог Цара константина и 
Царице Јелене, коју је прославио живопис 
академског сликара Милића од Мачве, 
наредне године очекује важан јубилеј 
- укључивање у прославу најважнијег 
догађаја у хришћанском свету, 17 векова 
од проглашњења Миланског едикта. 
Посебну важност даје чињеница да је 
то једини храм у престоници који је 
посвећен овим светитељима и један од 
три у Србији. општина вождовац ће се у 
сарадњи са свештенством храма укључити 
у обележавање овог јубилеја на вождовцу и 
присуствовати обележавању у нишу, каже 
старешина недељко Марјановић. општина 
се побринула да се поставе парковске клупе, 
а преостају велики послови око постављања 
ограде и ентеријера новог парохијског 
дома Цркве коју одликује жив парохијски 
живот који се огледа у дугогодишњој пракси 

одржавања духовних трибина, часова 
веронауке, раду са младима. обзиром 
да се у просторијама општине годинама 
уназад одржавају веома посећене духовне 
трибине у организацији свештенства храма 
Светог Трифуна са Топчидерског гробља, на 
неколико трибина одржаће се предавања 
о значају утемељивача хришћанства - 
византијског цара константина великог 
Равноаполстолног и његове мајке свете 
царице Јелене. 

нова Црква Преображења Господњег на 
Пашином брду има жив богослужбени живот 
и на посебан начин је укључена у духовни 
живот наших суграђана тиме што је матична 
црква општине вождовац. За црквене 
потребе и потребе грађана који гравитирају 
ка овој цркви у насељу, општина је зимус 
обезбедила тону соли, поправљен је дечији 
парк у порти, али настојатељ јереј драгиша 
Јоцић истиче да су млади насилници који 
ноћу улазе у порту, опет изломили љуљашке, 
клацкалице и остале пратеће делове 
мобилијара. Упозоравао је надлежне да 
наркомани и проблематични млади људи 

ноћу пале ватру и викендом дивљају у 
дворишту светиње.

Старешине осталих храмова истичу да 
нерешени проблеми чекају боља времена, 
спремност донатора, верног народа и помоћ 
општине. да укратко подсетимо шта су 
приоритети. Храм Свете Тројице у Рипњу, 
према речима јереја Милана Лукића,  који 
датира из 1820.године, чека на поправак 
пропале ограде и  наставак реновирања које 
је почело пре пет година и на пола пута је. 
истиче да се осећа немаштина верног народа, 
који је остао без посла  и није у прилци да 
помогне своју цркву. Храму нерукотвореног 
Лика Господњег у Зуцу, према речима јереја 
Јована Љубичића  треба помоћ око завршетка 
парохијске сале, постављања јавне расвете, 
клупа и дечије играонице у порти. Храм 
посвећен острошком светитељу Светом 
василију  острошком  на Бањици убрзано 
се гради захваљујући посвећености и труду 
старешине храма о. Милана Лазаревића. 
Прота димитрије калезић, задужен за 
радове на Храму Светог кирила и Методија 
у Јајинцима  који се гради већ десет година 
истиче да тај храм, после храма Светог Саве, 
треба да има приоритет како због имена 
светитеља, тако и због тога што је велико 
стратиште на коме је стрељано 120.000 
људи. Много је послова који не одмичу због 
беспарице, а најургентније је постављање 
бакарног крова. Јереј Цркве Свете Тројице 
у кумодражу, једне од најстаријих цркава у 
подавалском делу,  Средо вранеш  истиче 
да је потребно обнављање једне зграде 
парохијског дома, постављање ограде и 
поправка дечије играонице у порти. општина 
је помогла уређење порте, као и асфалтирање 
прилазног пута. објашњава да има много 
деце која немају где да изађу, па радо 
време проводе у порти. Сакупи се и преко 
стотину њих, радо причају са свештеником, 
али проблеми настају када дођу дилери 
који у светињи тргују. „Горе него рат, деца 
страдају!“, завршава упозорење старешина 
Цркве.

 Славица Лазић

ОПШТИНА, ЦРКВА И ВеРНИ НАРОД  ЗАЈеДНИчКИ ће ДелОВАТИ, како на рестаурацији 
постојећих храмова, парохијских домова и уређењу порти, тако и у  решавању великих 

социјалних проблема који су заједничка брига са једним циљем - духовни преображај 
народа, кога нема без обнове храмова и духовног живота на Вождовцу

помажемо пРаВослаВНе хРамоВе    На опШТиНи
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хиљаде Вождовчана на данима авале

доБРа заБаВа, 
турнир у кувању пасуља, 

спорт и дечји осмеси
Друга по реду културно-спортска 

манифестација „Дани Авале“одржана 
је у организацији Градске општине 
Вождовац. 

 Авалу, симбол вождовца и Београда, 
првог дана обишли су ученици 
вождовачких основних школа.  имали 
су прилику и да посете споменик 
незнаном јунаку као и Авалски торањ, 
а активисти Црвеног крста вождовца 
демонстрирали су им пружање прве 
помоћи. У културном делу програма 
наступао је кУд „Радост“, а Планинарско 
смучарско друштво „Авала“ омогућило 
је ученицима учествовање у школи 
оријентиринга и слободног пењања. 
Председник општине вождовац, др 
драган вуканић, уручио је захвалнице и 
дипломе учесницима.

 другог дана ове манифестације су, 
поред грађана вождовца, били присутни 
и пензионери из дома пензионера 
„вождовац“, као и деца из дома за 
незбринуту децу из Звечанске улице. 
обишли су полигон старих заната – 
ткачки, ковачки, грнчарски, корпарски. 
одржана су такмичења у малом фудбалу 
и надвлачењу конопца. Победници у 
малом фудбалу су: прво место кМФ 
„Ливингстон“ из Јајинаца, друго место 
„Авалска звезда“ из Рипња, треће место 
„Мамурлук“ из Белог Потока.

Победници у надвлачењу конопца 
су: „Циркулар“ из Панчева, друго место 
“вождовац“ са вождовца и треће место 
„кумодраж I“ из кумодража.

У име Градске 
општине 
Вождовац 
захвалнице 
и дипломе 
учесницима 
доделили чланови 
Општинског већа 
Милан Дамчевић 
и Горан Ускоковић 
и саветник 
председника 
Драгослав Шолак

Општина Вождовац наградила је ђаке генерације, носиоце Вукових 
диплома, ученике са најбољим резултатима оствареним на такмичењима, као 
и децу са посебним потребама. 

Тим поводом председник Го вождовац, др драган вуканић, примио је 26. јуна 2013. 
године у скупштинској сали преко 300 ђака из 18 вождовачких основних школа, честитао 
им на успеху и уручио им захвалнице и вредне књиге. 

Свечани тренутак доделе признања најуспешнијима улепшали су 
Српски православни појци својим изванредним певањем химне 
и духовних српских песама.

Награђени 
најбољи 

вождовачки 
ђаци

Представници Општине Вождовац и 
Министарства просвете науке и технологије 
посетили су првог школског дана вождовачке 
основне школе „Змај Јова Јовановић“ и „Ђура 
Даничић“ и уручили свим ђацима првацима на 
поклон школске ранце и пернице. 

испред општине вождовац ђацима су се обратили 
др драган вуканић, председник Го вождовац, и чланови 
већа Александар Савић и владо Секулић, а у име 
Министарства просвете, науке и технологије помоћник 
министра мр Љубиша Антонијевић.

Љубиша Антонијевић је у име Министарства 

просвете поздравио сву децу и родитеље и указао на 
значај основног образовања као почетне лествице 
у стицању знања и вештина које ће развијати током 
будућег школовања. Поздравивши присутне ђаке и 
њихове родитеље председник вуканић пожелео је 
првацима успешно школовање и да стекну велика и 
трајна пријатељства. 

У току пријема првака, представници Градске 
општине вождовац обишли су свих 16 основних и 
две специјалне школе и поделили свим вождовачким 
првацима око 1.500 ранаца и перница за срећан почетак 
школовања.

сВи ВождоВаЧКи пРВаЦи 
добили на поклон ранце и пернице

БРиГа о НаЈмлаЂима
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КУлТУРНи пРоГРами 
На ВождоВЦУ изложБа 
слика милоша Бојића

Ускоро нова 
радионица

Ликовна радионица 
„Похвала руци“, одржана је 
у ЦкС „Шумице“, где своје 

ликовне радове излажу особе 
са дауновим синдромом. 

Едукатори у радионици су 
ликовни уметници катарина 

Љубинковић-Зоркић и Богдан 
Јовановић, који полазницима 

помажу да свој емотивни 
свет изражавају кроз ликовно 

стваралаштво. 

У Општини Вождовац отворена је изложба слика нашег 
познатог академског сликара из Београда, Милоша Бојића. 
Заинтересовани грађани имали су прилику да током две 
недеље уживају у изложби „Сеновита места“, како је аутор 
назвао своју нову  колекцију уметничких дела. 

изложбу је отворио заменик председника општине 
вождовац, драган Човић, који је уједно и поздравио 
све присутне и пожелео успешно одржавање ове 
манифестације. Милош Бојић рођен је у Београду 1959. 
године. Завршио је вишу Педагошку школу - Ликовни смер 
као и Академију за сликарство и конзервацију при СПЦ-у. 
Члан је УЛУПУдС-а. као конзерватор радио је на објектима 
Стара Павлица, Црна Река, Пећка патријаршија, манастир 
Студеница, манастир Милешева, Милошев конак итд. 
Учествовао је у многим сликарским колонијама. Активно 
излаже од 1997. године.

На отварању 
емилијине изложбе 

композицију 
на виолини 

извела је Софија 
Главчић, млада 

виолинисткиња 
са Вождовца. 

Десетогодишња 
Софија, ученица 

музичке школе 
„Јосип Славенски“ 
од самог почетка 

њеног школовања 
показивала 
је изузетне 

резултате који су 
се потврђивали 

многобројним 
првим наградама 

на домаћим и 
међународним 
такмичењима

„Турнеја“ изложби
Савет за културу и информисање Скупштине 

градске општине вождовац је донео одлуку да се 
изложбе које се организују у Галерији општине 
вождовац по затварању преселе у друге општине. 
одлука је донета у оквиру међуопштинске сарадње 
на нивоу града Београда, а на иницијативу Бошка 
Јовановића, заменика председника Савета за 
културу општине вождовац. 

Представила се и емилија Попадић
изложбу слика академске сликарке Емилије Попадић, коју је 

у свечаној сали општине вождовац, отворио др драган вуканић, 
председник општине вождовац.  део прихода од продаје усмерен је 
у Хуманитарни фонд општине вождовац. Емилија Попадић је млада 
сликарка из Београда којој је ово прва изложба откако је завршила 
студије сликарства у Фиренци са највишим оценама. Професори у 
овој престижној школи нису веровали да је Емилија сликала радове 
својом  руком, те је све слике радила на факултету пред њима. 
Њен ментор била је позната сликарка и ликовни педагог, косовка 
Маринковић Стошић.
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Школе енглеског и 
цртања за најмлађе

У МЗ „Виногради“ велика пажња 
посвећена је образовању најмлађих 
нараштаја. У просторијама МЗ 
за децу предшколског узраста 
организована је школа енглеског 
језика и школа цртања. За њих је, 
као и за многе друге активности, 
најзаслужнији Душан Ћатић, 
председник те МЗ. 

Такође је уређен парк између 
солитера 65 и 67, а претходно 
између 63 и 65 у Устаничкој улици, 
које обилази и одржава општинска 
Еко патрола. Према речима Марка 
Јовановића, одборника општине 
вождовац, МЗ „виногради“ мисли 
и на социјално најугроженије 
породице на својој територији.

- Поделили смо преко 500 пари 
ципела, као и друге пакете помоћи 
онима којима је она најпотребнија. 
важно је напоменути да у склопу МЗ 
„виногради“ постоји нво Асоцијација 
незапослених Србије која се бави 
правним проблемима грађана - 
објашњава Јовановић и додаје да је 
у току израда пројекта за изградњу 
дечијег парка у Томазеовој улици 
преко пута поште на душановцу.

Према речима Марка Јовановића, 
одборника Општине Вождовац, 

МЗ „Виногради“ мисли и на социјално 
најугроженије породице на својој територији 

те је подељено 500 пари обуће 
као и хуманитарни пакети
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28

настаВљена лепа 
традиЦиЈа ГО ВОждОВаЦ Награђене 
НАЈУСПЕШНИЈЕ 
ВОЖДОВчАНКЕ

Председник општине 
Вождовац др Драган Вуканић је 
поводом међународног празника 
Дана жена - 8. марта, у свечаној 
сали Општине Вождовац примио 
и одао признање најуспешнијим 
женама са Вождовца.

Поздрављајући присутне др 

Вуканић је истакао да Општина, на 
чијем је челу, наставља традицију 
награђивања Вождовчанки које су се у 
протеклој години истакле успешним 
радом и залагањем и потврдиле се као 
најбоље у својој професији.

Том приликом председник 
Општине наградио је 40 

најуспешнијих дама из  области 
образовања, науке, здравства, 
привреде и др. предузећа и 
установа прикладним поклонима и 
уручио им цвеће у знак уважавања 
и захвалности за унапређење 
професије и успешне пословне 
резултате. 

29

међу награђенима 
и четири наше колегинице

НасТаВљеНа ТРадиЦиЈа ГРадсКе   опШТиНе ВождоВаЦ

НаГРаЂеНе 
НаЈУспеШНиЈе 
ВождоВЧаНКе

међу награђенима и 
четири наше колегиницеПредседник Општине Вождовац, др Драган 

Вуканић, поводом међународног дана жена 
- 8. марта, у свечаној сали Општине, примио 
је и одао признање најуспешнијим женама 
Вождовца. 

Поздрављајући присутне др вуканић је истакао 
да општина, на чијем је челу, наставља традицију 
награђивања вождовчанки које су се истакле 

успешним радом и залагањем и потврдиле се као 
најбоље у својој професији.

Том приликом председник општине наградио је, 
преко 40 најуспешнијих дама из области образовања, 
науке, здравства, привреде и других предузећа и 
установа, прикладним поклонима и уручио им цвеће 
у знак уважавања и захвалности за унапређење 
професије и успешне пословне резултате.



СвЕ шкОлЕ 
НА тЕрИтОрИјИ 

вОждОвцА 
ОПрЕМИлИ 
СМО вИдЕО 
НАдзОрОМ

СвЕ вЕЋА 
ПОкрИвЕНОСт 
ОПштИНЕ 
БЕСПлАтНИМ 
ИНтЕрНЕт 
СИгНАлОМ


