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На другој седници Скупштине ГО Стари град 21. јуна 2012. године
СКУПШТИНА

ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ ИзАбРАН зА

Формирани органи извршне
власти Градске општине  Стари 
град

На другој седници Скупштине 
Градске општине Стари град, 
која је одржана 21. јуна 2012. 

године, Дејан Ковачевић, одборник 
са листе Драган Ђилас Избор за бољи 
Стари град, изабран је за председника 
Градске општине Стари град. 

На предлог председника избрани су 
заменик председника ГО Стари град - 
Дејан Стефановић (СПС) и 7 чланова 
Већа Градске општине Стари град. 

На конститутивној седници 
Скупштине, која је одржана 5. јуна, 
за председника Скупштинe Град-
ске општине Стари град изабран 
је Драган Видановић (ДС), а на 
другој седници која је одржана 
21. јуна, за заменика председника 

На конститутивној седници, која је одр-
жана 5. јуна 2012., потврђени су мандати 
56 одборника Скупштине. За председника 
Скупштине градске општине Стари град, 
тајним гласањем, изабран је Драган Ви-
дановић из коалиције Драган Ђилас Из-
бор за бољи Стари град. Одборници су на 
предлог председника изабрали Зорана 
Ђорђевића за секретара Скупштине ГО 
Стари град. У Скупштини су образоване 
четири одборничке групе: Драган Ђилас 

Скупштине Градске општине  Ста-
ри град Рада Фолгић (СПС).

Овим одлукама Скупштине, Град-
ска општина Стари град  формирала je 
извршне органе власти.

Скупштина је донела још неколи-
ко одлука којима су формирана радна 
тела Скупштине градске општине Ста-
ри град, именована Изборна комисија, 
а и именовани су председници и чла-

Мирјана  Божидаревић: ЧеСТиТКа новоМ рУКоводСТвУ

Избор за бољи Стари град, Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница, 
Покренимо Стари град – Српска напред-
на странка и Преокрет – Чедомир Јовано-
вић. Конститутивном седницом председа-
вао је, до избора председника Скупштине, 
најстарији одборник Петар Марков, из 
коалиције „Ивица Дачић – Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије  (ПУПС), Јединствена 
Србија (ЈС)“. 

нови Сазив СКУпшТине градСКе опшТине СТари град

нови управних и надзорних  одбора 
јавних предузећа, којима је оснивач 
Општина - Установе културе „Паро-
брод“, ЈП „Милан Гале Мушкатировић“ 
и  ЈП „Пословни простор Општине 
Стари Град“. Одборници су усвојили 
и предлог Одлуке о завршном рачуну 
буџета Градске општине  Стари Град  за  
2011. годину.

Д.М.

СлавКо перовић: нови 
наЧелниК Управе го СТари град

На седници Већа која је одржана 22. јуна 
2012. године за начелника Управе ГО 
Стари град именован је Славко Перовић.  
Славко Перовић рођен је 1958. у Љубља-
ни. Правни факултет Универзитета у Бео-
граду завршио је 1985. године. Од 1986. 
до 2001. радио је у општинској управи 
Вождовац. Од 2001. до 2004. био је се-
кретар општине Стари  град,  а од 2004. 
до 2008. године заменик начелника. На 
место помоћника начелника Општинске 
управе ГО Стари град именован је 2008. 
године. Славко Перовић изабран је на-
кон јавног конкурса на период од пет 
година. Ожењен је и отац је двоје деце.

Новом роководству ступање на одго-
ворне дужности у ГО Стари град честита-
ла је досадашња председница Мирјана 
Божидаревић. Она је од 1996. године, 
прво бирана на место потпредседника, а 
потом и председника централне градске 
општине у три мандата. 
 - Захвалила бих се свима који су ме свих 
ових година подржавали, а пре свега 
мојој Демократској странци, која ме је 
три пута кандидовала на место председ-
ника. Новом руководству желим много 
успеха у раду у наредном периоду -  ре-
кла је Мирјана Божидаревић.
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драган видaновић: 
предСедниК СКУпшТине
гО Стари град
Драган Видaновић, дипломирани 
економиста, рођен је 1969. године. 
Основну, средњу школу и Економ-
ски факултет завршио је у Београду, 
као и специјалистички курс за лиде-
ре у организацији Human Resource 
capital. Од 1997. запослен је у Агро-
банци, тренутно на месту директора 
сектора. Члан је Демократске стран-
ке, а дужност председника Скупшти-
не обављао је и у претходном манда-
ту, од јуна 2011. године.

На другој седници Скупштине ГО Стари град 21. јуна 2012. године
СТАРИ ГРАД

ПРЕДСЕДНИКА  ГО СТАРИ ГРАД

предСедниК го СТари град:
Дејан Ковачевић, рођен је 26. јануара 1966. у Београду. За-
вршио је Правни факултет Универзитета у Београду и има 
положен правосудни испит. Од 1994. до 2001. радио је у Јав-
ном тужилаштву у Београду, где је до јануара 2001. обављао 
функцију заменика јавног тужиоца у Првом општинском 
јавном тужилаштву у Београду. Након тога изабран је за за-
меника секретара у Скупштини општине Стари град. Од сеп-
тембра 2004. до избора за председника  обављао је функцију 
начелника Управе Градске општине Стари град. Ожењен је и 
говори енглески језик.

Обраћање председника Дејана 
Ковачевића, одборницима 
Скупштине Градске Општине 
Стари град 

Председник Градске општине 
Стари град Дејан Ковачевић, 
који је у претходном мандату 

обављао одговорну дужност начелни-
ка Управе, захвалио се одборницима на 
избору и најавио да ће ГО Стари град 
наставити да конкретним  активнос-
тима доприноси унапређењу укупног 
квалитета живота на Старом граду и 
одговори на захтеве суграђана, у неко-
лико приоритетних области.

Чланови већа го СТари град: 

За чланове Већа ГО Стари град иза-
брани су: Марко Бастаћ, Андреј Белин-
гар, Ђорђе Лазаревић, Лазар Лешњак, 
Коста Андрић, Петар Бојовић и Драга-
на Тепшић. Председник  општине Дејан 
Ковачевић је председник Већа а заме-
ник председника Д. Стефановић је по 
функцији члан већа ГО Стари град. 

Већа ефикасност у раду:  Боља комуникација  са грађанима Старог града 
и одборницима Скупштине

Једна од најважнијих је Управа, у 
којој је радио од 2001. прво као  заме-
ник секретара општине, а од 2004. го-
дине и начелник Управе. Сигуран је да 
ће она наставити да ради у складу са 

високим степеном 
законитости, ефи-
касности и јав-
ности у раду, као 
и усвојеним ISO 
стандардима и 
Системом менаџ-
мента квалитетом, 
у интересу грађа-
на наше општине.

- За наш бу-
дући рад важно је 
да поштујемо изу-
зетност и специ-
фичност општине 
Стари град. Дру-
га област су јавна 
предузећа. „По-
словни простор 
ГО Стари град“ ће 
по закону о рес-
титуцији врати-
ти бројне локале 
старим власници-
ма којима су неп-
раведно одузети. 
Истовремено, то 
ће битно утицати 
на приходе буџета 
којима се морамо 
прилагодити. Об-
новљени базени 
ЈП “Милан Гале 
Мушкатировић” 
на време су поче-
ли сезону, а посе-
та потврђује оче-
кивања. Новим 
садржајима при-
вућићемо већи 
број посетилаца, како би предузеће по-
зитивно пословало. Трећи сегмент  је 
култура. УК “ Пароброд”  је тренутно 
у реконструкцији, а садржајима се из-
борио за препознатљиви статус. Зна-
чајно место у културним дешавањима  
заузима и Кућа Ђуре Јакшића - рекао је 
Ковачевић. 

Општина ће и  даље наставити са 
својим традиционалним манифес-
тацијама и акцијама. Наставиће се 
подршка школама, вртићима и тален-
тованим ученицима, студентима и поје-
динцима, најстаријим суграђанима, 
особaма са инвалидитетом, као и свима 

онима којима је помоћ потребна.
- Повећаћемо ефикасност у раду 

само ако побољшамо комуникацију, 
не само према грађанима, већ и према 
вама одборницима, без обзира из којих 
странака долазите. Увек ћу бити отво-
рен за разговор. 

Такође, тамо где немамо велике за-
конске надлежности, као што су еколо-
гија или заштита од буке,  трудићемо се 
да одговорним и надлежним институ-
цијама пренесемо проблеме  и да стал-
но вршимо утицај да се пронађе начин 
за њихово решавање -  истакао је пред-
седник ГО Стари град Дејан Ковачевић.  

Д.М. (Јун 2012)
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Градоначелник Драган Ђилас: 
Треба да штеди држава а не грађани

Формирани органи власти Града Београда

ДРАГАН ЂИлАС ПОНОВО

Драган Ђилас изабран је за градо-
начелника Београда, на седници 
Скупштине града кoја је одржа-

на 12. и 13. јуна.
Ову дужност, која ће трајати наред-

не четири године, обављао је и у прет-
ходном мандату. Тако је Град Београд, 
уз избор Татјане Пашић за заменицу 
градоначелника, Александра Антића за 
председника Скупштине града и Зора-
на Алимпића за његовог заменика, као 
и тринаест чланова Градског већа, фор-
мирао органе власти.

Преузимајући функцију, Ђилас је 
рекао да ће основни циљеви у будућем 
раду бити даљи развој инфраструкту-
ре, попут завршетка моста Земун–Бор-
ча и обилазнице око Београда, затим 
улагања у пољопривреду, оживљавање 
привреде, отварање нових радних мес-
та и изградња и обнављање вртића и 
школа. Приоритетне ће бити и инвес-
тиције у здравствене објекте и заштиту, 
консолидација јавних комуналних пре-
дузећа, обнављање комуналне инфра-
структуре, те оснивање нових општина 
Батајница, Дунавски венац и Калуђе-
рица уколико се градска скупштина 
сложи, као и уређење паркова, ства-
рање пешачких делова града. Захвалив-
ши одборницима Скупштине града на 
избору, он је истакао уверење да ће на 
крају овог мандата сви који нешто раде 
за Београд бити поносни што су допри-
нели да се у Београду живи боље. 

– Београд ће успети да надокнади 
вишедеценијско заостајање у изградњи 
инфраструктуре и, уз бригу о човеку, 
то ће бити најважнији циљ рада град-
ске власти. Обилазницом око Београ-
да и мостом Земун–Борча добија се 
простор за две велике привредне зоне 
са објектима у којима ће се покрену-
ти производња, где би велик број Бео-
грађана могао да нађе нова радна мес-
та. Реч је углавном о земљишту ПКБ-а, 
које смо сачували, тако да сада не мо-
рамо да плаћамо милионске износе за 
откуп земљишта. У Београду је много 
урађено у протекле четири године, а 
тако ћемо наставити и у наредне че-
тири године. Главни град данас има 
500.000 запослених и око 100.000 неза-
послених, што је 16 одсто. Управо зато 
се у Београду боримо за свако радно 
место – рекао је градоначелник Ђилас 

Татјана Пашић, заменица градоначелника

ГРАД
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заједно за вашУ ФаСадУ

Копитарева градина: парКић У СрЦУ 
града 

СтратЕгиЈа ОдрЖиВОг раЗВОЈа

ради Базен на дорћолУ

КонКУрС за незапоСлене

обједињени видео надзор:

БезБеднији шКолСКи дани

пУ “деЧји дани”: нови вртић у 
Косовској

Хумани полицајац са Старог града:

Саша Кнежевић У звеЧанСКој

примери добре праксе:

Брига О Старима

Канцеларија за младе: порТУгалија

репортажа: оЧиСТиМо СрБијУ

здрава Страна: дз СТари град

донаЦија ХиТној поМоћи 

УК пароброд: Била је ТаКо лепа

Кућа Ђуре јакшића:XIX БеоградСКи 
СаЛОН

изложбе у матици исељеника

Старограђани: БорКа Божовић 

жУћКов ЧошаК

КонКУрС за поСТавЉаЊе Тезги и 
дрУгиХ поКреТниХ привреМениХ 
оБјеКаТа

Слике Старог града: БеБаМа на дар
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Формирани органи власти Града Београда

ИзАбРАН зА ГРАДОНАЧЕлНИКА ДРАГАН ЂИлАС ПОНОВО

градСКо веће

Скупштина града Београда подржа-
ла је и предлог градоначелника да за 
чланове Градског већа буду изабрани: 
Милена Бићанин, Дарко Божић, Вера 
Дражић, Владан Ђукић, Зоран Костић, 
Марија Лековић, Наташа Миловановић, 
Наташа Милошевић, Никола Никодије-
вић, Жељко Ожеговић, Ацо Петровић, 
Милан Поповић и Слободан Шолевић. 
Они ће ову дужност обављати у наред-
не четири године.

и додао да се градска власт се у проте-
клом периоду много бавила децом. 

-У 37 објеката у којима нису била 
обданишта данас се чује дечја граја, 
задовољни су њихови родитељи, а за-
довољне су и васпитачице за чије ћемо 
се плате и даље борити. Потпуно нових 
је 12 објеката, а наставићемо да их гра-
димо и у Новом Београду и у Обренов-
цу, као и у сваком другом делу града. 
Наставићемо да градимо и школе: елек-
тронски дневници, безбедност деце, 
нова учила, боља територијална распо-
дела, ормарићи у којима ће деца чувати 
бесплатне уџбенике, то је реалност која 
нас чека већ од 1. септембра или у бли-
жој будућности. У здравству је улагано 
у објекте у које није инвестирано десе-

тинама година, за шта је одличан при-
мер КБЦ „Земун”. Развијају се и КБЦ 
„Др Драгиша Мишовић” и други кли-
ничко-болнички центри, градимо нове 
домове здравља у Сурчину, у Батајни-
ци ћемо наћи место и изградити нови 
дом здравља, запослићемо 60 лекара 
и 100 медицинских сестара. Пронаћи 
ћемо и средства да запослимо 10 физи-
отерапеута оштећеног вида - нагласио 
је градоначелник Београда.

Према његовим речима, град ће 
дати све од себе да се у наредне четири 
године све више бави људима и њихо-
вим проблемима, примењујући рево-
луционарне мере у социјалној зашти-
ти, које нико у овој земљи до сада није 
направио. Труднице, породиље, најси- ромашнији пензионери – сви ће они и 

даље добијати помоћ града Београда.
– Водићемо борбу за сваког Бео-

грађанина, не обећавајући му немогуће, 
него оно што је реално и градићемо и 
развијаћемо Београд да бисмо то омо-
гућили. Главном граду је враћена имо-
вина и он може да је прода, а добијени 
новац ћемо трошити за инфраструк-
турно опремање локација, како бисмо 
привукли нове инвестиције и отвори-
ли нова радна места – истакао је Дра-
ган Ђилас, градоначелник Београда.                                                                               

                              
Приредио Д.М.

(Јун 2012)

Скупштина града одржала конститутивну седницу и формирала органе власти12. и 13. јуна: Градоначелник Драган Ђилас
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У оквиру опредељења Општине да 
допринесе унапређењу укупног 
квалитета живота на Старом 

граду и одговори на захтеве суграђа-
на, за непуних месец дана завршена је 
реконструкција зелених површина на 
скверу Копитарева градина. 

Парк занимљивог облика у виду де-
вет листова, красе нове, модерне клу-
пе, дечје игралиште са клацкалицом, 
љуљашком и вртешком  и одвојени 
простор за кућне љубице. 

- Сигурни смо да су грађани задо-
вољни и да ће нам помоћи да се проши-
ри идеја о лепоти живљења у средини 
која води рачуна о заједничким и јав-
ним просторима – кажe Дејан Коваче-
вић, који је био задужен за реализацију 
овог пројекта.

Зелена оаза краси Копитареву градину 

ЗЕЛЕНЕ ОаЗЕ
Стари град, због свог положаја и архитектуре, има ограничени број зелених по-
вршина, па је одржавање постојећих веома важно. Реконструисани су Академски 
и Панчићев парк, а крајем априла прошле године плато у Сремској улици прет-
ворен је у малу оазу природе у центру града  и тако постао модел за стварање 
“зелених урбаних површина“. Општина ће на сличан начин уредити просторе у 
Мике Аласа 10-12, Високог Стевана 5-7, озелењавање Чумићевог сокачета и мини 
трг код ресторана “Пролеће”. Одлуком Већа већ је покренут поступак израде 
пројекта за обнову наведених простора. У уређење су укључени и млади про-
фесионалци пејзажне архитектуре и хортикултуре Шумарског факултета, као и 
грађани који живе у непосредном окружењу.

Мини анкета коју су спровели но-
винари Студија Б и РТВ Пинк потвр-
дила je да су Старограђани свих уз-
раста добили прави кутак за одмор 
и игру у срцу града. Деци се највише 
свиђају „љуљашка, коњ и клацкалица“, 

ПАРКИЋ у 
СРцУ ГРАДА
Старограђани свих узраста
добили прави кутак за одмор и 
игру

старијима што је паркић „лепо сређен 
тако да је пријатно седети и одмарати 
се после шетње“, а неким суграђанима 
који су „презадовољни изгледом пар-
ка и који је урађен врхунски,  па чак и 
на неком светском нивоу“, посебно се 
допало што је одвојен и ограђен део за 
кућне љубимце.

- Имамо намеру да овако уради-
мо све паркове, да их модернизујемо, 
да их ускладимо са временом у којем 
живимо и очекујемо да ћемо у веома 
кратком року да уредимо и друге зеле-
не површине на сличан начин. Модер-
низоваћемо их и опремити подлогама 
на којима су деца безбедна и модерним 
реквизитима за игру најмлађих - каже 
Дејан Ковачевић, који је био задужен за 
реализацију овог пројекта.

Д.М./ К.Т. 
(Мај 2012)
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зАЈЕДНО зА 
вАШУ
ФАСАДУ

Нови програм ГО Стари град 

Градска општина Стари град, како 
је и најављено у претходном Ин-
форматору, покренула је 29. ап-

рила нови програм “Заједно за вашу 
фасаду”, у оквиру којег ће се обнављати 
фасаде зграда. Општина ће учествова-
ти са 80 одсто, а скупштине станара/
савети зграда са 20 одсто финансијских 
средстава у обнови и „подмлађивању“ 
прочеља зграда централне градске 
општине. 

- После великог одзива Старограђа-
на и успешне реализације програма 
“Заједно за вашу зграду, на претходни 
распис за општински програм обнове 
дотрајалих фасада пристигло је 157 
пријава. Право учешћа имале су све 
скупштине станара/савети зграда – 
каже за Информатор председник Ко-
мисије „Заједно за вашу фасаду“ Дејан 
Ковачевић, који је уједно задужен за 
његову реализацију.

Старограђани су и овог пута пока-
зали велико интересовање и жељу да 
допринесу улепшавању и подизању 

На претходни распис за нови 
општински програм ревитали-
зације фасада пристигло 157 
пријава скупштина станара/са-
вета зграда

укупног квалитета свакодневног жи-
вота у Старом граду. Након евиден-
тирања пријава скупштина станара/
савета зграда раписаће се конкурс, на 
који заинтересовани, уз сагласност 
51 одсто комшија из зграде и одго-
варајућу документацију, могу да се 
пријаве.  

- Комисија ће одабрати 30 до 40 
зграда, за које се процени да је по-
требно реконструисати фасаду. Зајед-
но са извођачем радова, кога бира 
општина и проценитељем обићи ће се 
све пријављене зграде. Након тога ће 
се тачно знати колико ће износити ра-
дови на свакој од зграда, што ће се од-

оБновЉена ФаСада У Цара дУшана 92 
Улична фасада зграде у Цара Душана 92 потпуно је ревитализована. Овај обје-
кат, познатији као „Кућа трговца Љубомира Јаковљевића”,  саграђен је 1939. го-
дине, према пројекту архитекте Василија Гончарова. Ова четвороспратна зграда 
пословно-стамбене намене, са фасадом у духу модернизма, представља типичан 
пример београдске архитектуре тридесетих година 20. века. Објекат се налази у 
оквиру целине „Стари Београд”, која ужива статус претходне заштите. Конзерватор-
ски надзор радова обавио је Завод за заштиту споменика културе града Београда.

мах и предочити станарима. Скупштине 
станара/савети зграда треба да, као га-
ранцију, уплате 20 одсто учешћа пре по-
четка радова, који би  могли да почну то-
ком лета. Намера наше општине је да се 
Старом граду, централној градској опш-
тини, поврати лепота, сјај и значај који 
му припадају - каже Дејан Ковачевић. 

Подсећамо да је у програму „Заједно 
за Вашу зграду“, у протекле две године 
реновирано 592 зграде, а „Заједно за 
вашу фасаду“ је наставак овог успеш-
ног пројекта.

Д.М.
(Мај 2012)

СТАРИ ГРАД
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Одрживим развојем до ква-
литетнијег и бољег живота на 
Старом граду

Презентација два стратешка пројекта ГО Стари град 

Два стратешка документа „Стра-
тегија одрживог развоја општи-
не Стари град“ и „Катастар за-

гађивача на територији општине Стари 
град“ званично су представљени јавно-
сти 21. маја ове године,  у свечаној сали 
општине. 

У њиховој  изради учествовао је тим 
професора Универзитета у Београду 
са Шумарског факултета и Институ-
та за архитектуру и урбанизам Србије 
(ИАУС), којим је руководио проф. др 
Ратко Ристић. 

Скуп је отворила председница Ми-
рјана Божидаревића а поред аутора, 
презентацији су присуствовали Дејан 
Ковачевић, начелник Управе у прет-
ходном мандату, чланови Већа, гости 
из ЕПС-а, Сталне Конференције градо-
ва и општина, градских општина, Кан-
целарија за локални економски развој 
и многи други. 

ГО Стари град je, у складу са са-
временим тенденцијама друштве-
ног развоја и стварањем амбијента 
за предстојеће европске интеграције, 
приступила изради неопходних стра-
тешких докумената, међу којима је 
најзначајније формулисање смерница 
за одрживе развојне активности у пе-
риоду од наредних десетак година (до 
2020. године), а имају за циљ смањење 
загађивача, развој урбаног туризма 
и презентацију културног наслеђа на 
једној од најзначајнијих општина у Ср-
бији.

- Ово су полазни документи на ос-
нову којих ћемо у времену које долази 
направити акционе планове по облас-
тима и потрудити се да Стари град још 
више унапредимо, да га условно рече-
но очистимо, јер катастар загађивача 
показује да имамо пуно посла. Зна-
чај стратегије је велики, јер хтели смо 
да то буде  свеобухватан документ и 
без тога ми не можемо да конкурише-

мо код Европске Уније за програме и 
пројекте, па чак ни кредите које бисмо 
евентуално узели да бисмо унапредили 
општину Стари град и да бисмо учи-
нили живот нашим суграђанима што 
квалитетнијим и бољим. Истакла бих 
две области које су јако важне у стра-
тегији, а то је енергетска ефикасност и 
заштита животне средине. Постоје на-
равно и други друштвено економски и 
културни, туристички аспекти страте-
гије, али мислим да ћемо овоме посве-
тити највећу пажњу, као и економском 
развоју општине – рекла је Мирјана 
Божидаревић, председница ГО Стари 
град.

Ратко Ристић је ре-
као да ови стратешка 
документи обухватају 
целокупан привред-
ни, економски, кул-
турни, туристички и 
природни потенцијал 
општине Стари град. 

- Сагледавају се 
сви ти потенцијали 
врло детаљно, пра-
ви се пресек стања 
и дефинишу се неке 
визије будућег раз-
воја, како би општина  
имала основу и базни 
документ на основу 
кога би по секторима 
после могла да арти-
кулише оптималне 

обимне активности и начине на које 
ће се то континуирати. Један од врло 
важних сегмената израде ових доку-
мента било је одређивање неких кри-
тичних тачака, пошто је ово централна 
општина, која представља, фигуратив-
но речено, капију Србије. Налази се у 
самом срцу административног дела 
Београда у коме су готово све најваж-
није државне институције. Потребно је 
да се са те стране имиџ општине Стари 
град унапреди до најбољег могућег ни-
воа – додао је Ристић.

Ђ.Ч./К.Т.(Мaj 2012) 

СТРАТЕГИјА 
ОДРжИвОГ 
РАзВОЈА 
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РАДИ бАзЕН НА ДОРЋОлу
Сезона на отвореним базенима почиње 18. јуна

ЈП СРПЦ „ Милан Гале Мушкатировић“

Овогодишња летња сезона на 
реновираним, отвореним базе-
нима СРПЦ „Милан Гале Муш-

катировић“ почиње 18. јуна. Сва три 
базена спремна су да приме све који 
пожеле да пливају и расхладе током 
лета. 

- Званичном отварању претходиће 
мини забава 16. јуна у част почетка се-
зоне - каже за Информатор директор 
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ 
Петар Поповић. 

Процењује се да је прошле године 
базене центра посетило преко 70.000 
наших суграђана. 

- Базени ће бити отворени од 10 до 
19 часова, а спасилачке  екипе Црвеног 
крста „Стари град“ ће свакодневно де-
журати, тако да смо се потрудили да 
на време све припремимо за безебедну 
рекреацију и уживање Београђана. Но-
вина за ову сезону је отварање тзв. Ле-
тње -  ВИП плаже са погледом на Дунав 
- истиче Поповић. 

ГО Стари град је за обнову затворе-
них и отворених базена, крова, стакле-
не фасаде и базенске технике центра 
издвојила око 900 милиона динара.

Комплекс отворених базена на 

Дорћолу нуди пливање на олим-
пијском, дечјем и рекреативном базе-
ну и сви садржаји су доступни и осо-
бама са инвалидитетом. Олимпијски 
базен је дубок два метра. Рекреативни, 
од 80 до 1,20 метара, и има елемен-
те аква парка: преливну печурку, три 
„ластина репа“, хидромасажни зидни 
гејезир и централни гејзир. 

Tрећи, мали базен за децу, дубине 
само 15-20 центиметара, има део са гу-
мимираном подлогом за безбедну игру 
деце. Поред тушева, гардеробе, свла-
чионица, сунцобрана и лежаљки, које 
се могу изнајмити, ту је и кафе бар.

ЦЕНОВНИК

Цена улазнице остале су на нивоу 
прошлогодишњих – 250  динара за 
одрасле, 100 динара за децу до 7 годи-
на  После 15,00 часова карта износи 150 
динара. Појединачна целодневна карта 
за пензионери је 200 динара. 

О безбедности купача брину обу-
чени спасиоци док служба обезбеђења 
води рачуна да се поштује кућни ред. 
Капацитет базенског комплекса је шест 
милиона литара воде која се нон – стоп 
филтрира, што гарантује квалитет воде 
на највишем нивоу. Површина спољњег 
комлекса износи око 5.000 квадрата, а 
капацитет му је 3.000 купача дневно. 
Дођите, проверите и уживајте!

J.Н.
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Комисија Већа  Градске општине Стари град,  на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 43/08 и 16/10), а у вези 
са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“, бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/03,11/05,18/06, 
61/09 и 24/10,10/11) и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду - подручје општине Стари град (Служ-
бени лист града Београда број 8/12),  18. јуна 2012. године у Информатору Градске општине Стари град расписује: 

К О Н К У Р С
за одређивање  корисника места за постављање  АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ, са роком постављања до 01.03.2013. године, уз могућност продужења до 01.03.2014. године, 
уколико корисник уредно извршавa преузете обавезе, на локацији:

Право учешћа на конкурсу имају незапослена лица, која су евидентирана као лица која траже запослење у Националној служби запошљавања (НСЗ), најмање годи-
ну дана, и имају пребивалиште на територији општине Стари град дуже од једне године, и под следећим посебним условима:
1. да на додељеним локацијама о свом трошку поставе апарат за кокоце као самостални отворени покретни објекат, израђен од метала и стакла, димензија 
80x120x160 cm, површине 0,96m2. са припадајућом слободном површином од 1,0 m2, и да га користи током целе године у радном времену од 8-24 часа и уклањају 
га по истеку радног времена;
2. да у року од 8 дана по коначности Одлуке о додели локације, код Агенције за привредне регистре, региструју неки облик привредне делатности, 
3. да у року од 30 дана од дана коначности одлуке о избору за корисника локације, приме у радни однос најмање два незапослена лица, која су пријављена у На-
ционалној служби запошљавања (НСЗ), као лица која траже запослење најмање једну годину, а која имају пребивалиште на градској општини Стари град,  дуже од 
једне године непрекидно,
4. да лицима која приме у радни однос исплаћују редовно месечну плату, најмање у висини загарантоване зараде у месецу исплате.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, закључно са 25. јуном 2012. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу (који може да се преузме  у канцеларији број 17, или преко сајта општине www.starigrad.org.
rs), преко Писарнице Управе, или поштом на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Македонска број 42. са назнаком - Конкурс за апарат за кокице.

Уз пријаву, учесници су дужни да доставе:потврду НСЗ о томе да су уредно пријављени као лица која траже запослење, са дужином пријаве;
o доказ о дужини пребивалишта на територији општине Стари град ( фотокопија личне карте, уверење о пребивалишту и сл.);
o потврду Агенције за привредне регистре да су поднели пријаву за упис привредног субјекта у Регистар.

Неблаговремене пријаве, пријаве уз које нису достављени тражени докази, као и пријаве које не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати. 

Избор  корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, у року од 8 дана од дана истека рока за доста-
вљање пријава.

Уколико буде више пријављених учесника, предност ће имати учесник који нуди да запосли већи број лица, а уколико два и више учесника нуде запослење истом 
броју лица предност ће имати учесник који понуди већу плату запосленима, а уколико и по овом критеријуму не буде било могуће изабрати корисника, предност 
ће имати учесник коме би то био први радни однос.

Изабрани корисник је дужан да у року од десет дана од дана избора, достави решење о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за привредне 
регистре, решење или други акт о одређивању матичног и ПИБ броја, и уговора са банком о отварању рачуна.

Изабрани корисник је дужан да у року од десет дана од дана избора лица која ће запослити, достави доказе о томе да иста испуњавају услове прописане овим 
конкурсом, као и да периодично, на захтев општине, доставе доказе о испуњавању обавеза према запосленим лицима.

Корисницима одређеним на конкурсу, који до 01.03.2013. године, буду уредно измиривали обавезе према запосленима, и одржавали број запослених који су пону-
дили, биће продужено право на коришћење локације за наредних годину дана, односно до 01.03.2014. године. 

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859, или лично у просторијама Управе градске општи-
не, на првом спрату зграде у улици Македонска број 42,  у канцеларији број 17, почев од првог наредног радног дана, од 

дана објављивања конкурса. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 

Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067

www.starigrad.org.rs

КОНКуРС зА НЕзАПОСлЕНЕ 
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ШКОлЕ
Обједињени видео надзор у средњим школама Старог града

у три школе постављене камере, 
а у преосталих девет радови у току

бЕзбЕДНИЈИ
ШКОлСКИ
ДАНИ

Радови на постављању система 
обједињеног видео надзора на-
предују предвиђеном динамиком 

у свих 12 средњих школа на Старом 
граду. Тако су камере већ постављене 
у три школе - Правно-пословној, МШ 
„Вучковић“ и ЕТШ „Стари град“. У још 
девет школа завршен је поступак јавне 
набавке и радови су у току, а потпуно 
повезивање система надзора са Поли-
цијском станицом Стари град биће ре-
ализовано када све камере и опрема у 
школама буду постављени.

У Правно пословној школи тренут-
но су у функцији три камере које кон-
тролишу двориште школе, а укупно је 
постављено 16 камера, које ће омогући-

ти надзор у свим ходницима. Дирек-
торка Гордана Шафар каже да је задо-
вољна видео надзором.

- Од пре десетак дана повезане су 
нам прве камере које раде беспрекор-
но. Када све буде повезано очекујемо 
надзор и над ходницима, што нам је 
веома битно с обзиром да смо до сада 
имали само једну интерну камеру на 
улазу школе.

Како је објаснила, комплетирањем 
видео-надзора и самим сазнањем о 
томе  промениће се и понашање уче-
ника.

Подсетимо, после основних шко-
ла, захваљујући општини видео над-
зор ове године добијају и све средње, 

и то: Електротехничка школа „Никола 
Тесла”, Електротехничка школа „Ста-
ри град”, Техничка школа „Дрво Арт“, 
МШ „Др Војислав Вучковић”, МШ 
„Мокрањац”, Правно-пословна шко-
ла, Прва Београдска гимназија, Прва 
економска школа, Трговачка школа, 
Балетска школа „Лујо Давичо“, Ваз-
духопловна академија и Математичка 
гимназија.

Ђ.Чолаковић

еФиКаСан СиСТеМ

Како наводе у Управи за везе Полицијс-
ке управе за град Београд, досадашње 
искуство из школа у којима постоји обје-
дињени систем видео надзора, показа-
ло је да је битно повећана безбедност 
ученика и смањен број инцидената у и 
око школа. Систем је веома ефикасно 
средство које помаже дежурним поли-
цајцима да брзо реагују и интервенишу, 
уколико за то има потребе, јер имају 
увид у дешавања и контролу унутар дво-
ришта и око школских зграда. 

МЗ „Војислав Вучковић“
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Општина Стари град ће Предш-
колској установи „Дечји дани”  
без накнаде уступити на ко-

ришћење пословни простор у Косов-
ској улици, намењен за предшколце, 
чији родитељи раде у центру града, а 
живе у другим београдским општина-
ма. 

Будући да су за сву децу која живе 
на Старом граду већ обезбеђена места 
у вртићима на овој општини, у Секре-
таријату за дечју заштиту кажу да је 
планирано да се овај објекат у наредна 
три месеца приведе намени, како би се 
изашло у сусрет и оним родитељима 
који раде на овој општини. 

–На овогодишњем мајском конкур-
су за упис у вртиће на територији опш-
тини Стари град пријављен је известан 
број деце, чији родитељи раде у центру 
града, а живе у другим београдским 
општинама. Ови родитељи су истакли 
потребу да им је због бољег функцио-
нисања породице и квалитетнијег вре-
мена проведеног са децом, боље да деца 

Сарадња Општине и Града

НОВИ ВРТИЋ у КОСОВСКОЈ

бораве у вртићу, који се налази у бли-
зни њиховог посла.

С тога је општина Стари град усту-
пила Предшколској установи „Дечји 
дани“ на коришћење без накнаде по-

Решење за децу чији родитеље раде у центру, а живе на другим 
градским општинама

драМСКо предСТавЉаЊе 
предшКолаЦа пУ „деЧји дани“

Бајковите авантуре у свету културе
Настављајући традицију,  генерација 
предшколаца 2011/12. године Предш-
колске установе „Дечји дани“ са Старог 
града приредила је поводом свечаног 
завршетка предшколске године про-
грам у 29.маја у  „Атељу 212“, 31. маја у 
Народном позоришту. На овој, несва-
кидашњој смотри, 450 малишана из 11 
вртића преставило је родитељима и 
широј јавности представе које су креи-
рали заједно са својим васпитачима то-
ком године.
Уз добро осмишљене текстове и кости-
ме, присутни су уживали  у драмати-

зацији познатих бајки, музичким пер-
формансима, запловили су Дунавом 
уз музику земаља кроз које протиче 
највећа европска река, прошетали Бео-
градом...

Ђ.Ч.

словни простор укупне површине 
од 284 квадратна  метра у дворишној 
згради у Косовској 51, како би у наред-
ном периоду могла да га приведе  на-
мени и задовољи потребу оних наших 
суграђана који раде на овој општини – 
изјавила је Љиљана Јовчић, градска се-
кретарка за дечју заштиту и додала да 
су највише захтева поднели родитељи, 
који живе на Звездари и Палилули.

Ђ.Ч.
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Сарадња Општине и Града

Полицајац Саша Кнежевић, при-
падник „Речне полиције“, који 
се по трећи пут одрекао нов-

чане награде „полицајац месеца“  по-
сетио је Центар за заштиту одојчади, 
деце и омладине у Звечанској улици.  
Награду од  5 хиљада динара, који му 
је за посебне резултате у раду додели-
ла ГО Стари град, Кнежевић је покло-
нио деци, а Општина је са додатних 95 
хиљада динара финансијски помогла 
рад Центра.

Хумани полицајац Саша Кнеже-
вић и члан Већа Ристо Рацо уручили 
су 4. јуна новчану донацију директору  
Центра Зорану Милачићу и провели 
пријатно преподне у дружењу са мали-
шанима.

-Ја сам награђен за спасилачке ак-
тивности  у  служби, а награде сам 
се одрекао у добротворне сврхе како 
бих помогао деци из Звечанске улице. 
Њима недостају родитељи, које ми не 
можемо да заменимо, али свако од нас 
може да помогне да њихова младост 
буде лепша -  изјавио је Кнежевић.

Директор центра 
за заштиту одојчади, 
деце и омладине Зо-
ран Милачић изразио 
је задовољством пово-
дом одличне сарадње 
са полицијом и додао 
да Саша Кнежевић даје 
добар пример, јер се 
само контактима и са-
радњом може помоћи 
нашој деци у Центру. 
- Гест Саше Кнежевића 
је подстрек сваком поје-
динцу  да помогне они-
ма којима је помоћ нај-
потребнија. Деца која 
су незбринута и она  са 
сметњама у интелекту-
алном развоју заиста то 
заслужују- додао је члан 
већа ГО Стари град Рис-
то Рацо.

Малишани из Звечанске, који су 
искористили сунчан дан и провели 
га на игралишту, нису крили задо-

У наставку редовне акције награђивања 
најхрабријих  полицајаца и ватрогасца 
са своје територије, Мирјана Божида-
ревић, председница Градске општина 
Стари град  је на седници Већа награ-
дила најуспешније припаднике МУП-а 
за април 2012., са по 5 хиљада динара. 
Такође, одлуком Већа, Полицијској ста-
ници „Стари град“ општина ће омогући-
ти учешће на „Полицијади 2012“.
Признање “Полицајац месеца”  припа-
ло је  Александру Здравеском, Зорану 
Вуловићу и Николи Зубовићу из Поли-
цијске станице „Стари град”, Александру 
Дмитровићу из „Речне полиције“, као и 
припаднику ватрогасне бригаде  Нена-
ду Радовићу. 
Одлуком Већа општине, Синдикату 

српске полиције из Ужица опредељено 
је 200 хиљада динара за учешће екипе 
Полицијске станице Стари град на „По-
лицијади 2012“ која се ће се одржати 8. 
септембра на Златибору.
Општина Стари град континуирано по-
маже Полицијску станицу „Стари град“ 
и  већ 10 година награђује најуспешније 
полицајце и ватрогасце са своје терито-
рије. Током протеклих година, општин-
ску награду добило око 500 полицајаца, 
који су се посебно истакли на очувању 
јавног реда и мира, имовине и безбед-
ности грађана Старог града. И за 2012. 
годину, за награђивање „Полицајаца 
месеца“ општина је из буџета издвојила 
300  хиљада динара. 
  Ђ.Ч.

ДА ИМ ДЕТИњСТвО 

буДЕ лЕПШЕ

вољство када су видели да им је у гос-
те стигао полицајац. Искористили су 
прилику да се сликају са њим и попри-
чају о свему што их je занимало. 

K.T.

Хумани полицајац са Старог града

Полицајац Саша Кнежевић посетио  децу у звечанској - 
Општина Стари град донирала још  95 хиљада динара

награде „полиЦајаЦ МеСеЦа“ и поМоћ за „полиЦијадУ 2012.“
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Члан Већа градске општине 
Ристо Рацо недавно је угостио 
екипу емисије Ekon News ( про-

дукцијска кућа KC MEDIA), која се 
емитује на РТВ Студио Б. 

Тема емисије били су примери нај-
боље праксе бриге о старима у Ср-
бији, а на основу истраживања тима за 
Смањење сиромаштва Владе Србије и 
удружења цивилног друштва AMITY.

Модел социјално одговорне општи-
не, каква је Стари град, подразуме-
ва  помоћ старим лицима и социјално 
рањивим категоријама, а реализује се 
кроз пројекте: „Акција за достојан-
ствен живот“ (геронто домаћице), „Те-
леасистенције“ (ASISTEL) , Персоналне 
асистенције за особе са инвалидите-
том, активности Волонтерског центра 
ГО Стари град и Друштва за бригу о 
старим лицима. 

- Још 2008. уочили смо да је један 
од већих проблема наше општине не-
могућност једног броја најстаријих 
суграђана да правовремено добију не-

опходну „помоћ у кући“ ( геронтодо-
маћице) . Наиме, на листи чекања за 
ову врсту услуге , Градског центра за 
социјални рад ГО Стари град, било је 
око 100 старијих. То је уједно био и по-
четак реализације „Акције за достојан-
ствен живот“ у оквиру којег смо анга-
жовали  20 жена, које су после обуке 
почеле са радом као геронтодомаћице 
- истакао је Ристо Рацо.

Пројекат „Телеасистенције“,  који 
је урађен у сарадњи са компанијом 
АСИСТЕЛ  омогућио је да  стотинак  
најстаријих суграђана добије  негу 
која се састоји  од непрекидне везе ко-

Интересовање медија за модел социјално одговорне локалне  заједнице

бРИГА О СТАРИЈИМ СуГРАЂАНИМА

заКон о СоЦијалној 
зашТиТи
 
Нови Закон о социјалној заштити до-
нео је доста промена у пружању услуга 
социјалне заштите. Први пут оно  није  
монополски везано искључиво за др-
жавне институције а обавезу органи-
зовања услуга социјалне заштите пре-
носи на локалну самоуправу. Центри 
за социјални рад вршиће процену пот-
реба за одређеном услугом, а локална 
заједница добија задатак њеног финан-
сирања и организовања. ГО Стари град 
је у пракси већ применила одредбе 
новог закона и у својој понуди услуга 
социјалне заштите има све законски 
предвиђене услуге.
 

Катарина Тодоровић

рисника са call centrom ове компаније.  
Сваког тренутка особа која носи једну 
огрлицу или наруквицу само додиром 
на дугме може да ступи у контакт са 
неким од оператера.

Поред Друштва за бригу о старим 
лицима, које је већ 36 година на буџету 
ГО Стари град, на Старом граду  осно-
ван је  и  Волонтерски центар ГО Стари 
град, чија је основна делатност помоћ 
старима и другим социјално рањивим 
категоријама.

Катарина Тодоровић

Пројекти помоћи старим ли-
цима у ГО Стари град, којима 
се оправдава статус социјално 
одговорне општине, непреста-
но привлаче пажњу стручне и 
шире јавности 

Општина Стари град: герантодомаћице завршиле обуку за „помоћ у кући“ 



хроника
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Општина Стари град, у намери да 
помогне кандидатуру Београда 
за Европску престоницу култу-

ре 2020, већ трећу годину за редом, у са-
радњи са Канцеларијом за младе Стари 
град и Установом културе „Пароброд“, 
организује студијске посете европским 
престоницама културе за образоване и 
стручне младе људе са Старог града. 

Европске престонице културе и Ев-
ропске престонице младих 2012. годи-
не су португалски градови Гимараеш, 
Брага и Порто, у којима је  у студијској 
посети од 12. до 19. јуна, боравило 25 
младих са наше општине, одабраних на 
јавном конкурсу. 

Основни циљеви студијске посете 
- пројекта „ПортугалИја“ су да се мла-
ди, талентовани и обазовани људи, као 
будући носиоци друштвеног живота, 
упознају са могућностима и садржаји-
ма  презентације европских престони-
ца културе и да се са стеченим знањима 
укључе у реализацију пројекта “Бе-
оград - Евопска престоница културе 
2020.године”.

У следећем Информатору објавиће-
мо репортажу коју ће припремити 
учесници пута - свакодневно су беле-
жили своје утиске на Twiter друштвеној 
мрежи, водећи се оном народном „да 
сто пута чути или прочитати није исто 
што и једном видети“.

Сви очекујемо да наша престоница 
постане европска престоница културе 
2020. године. Сигурни смо да је стечено 
искуство са студијских путовања сва-
како  помогло младима да усмере своје 
личне  и професионалне животе, али и 
да начине помак у друштвеном животу 
престоног града, чији су већ активни 
део или ће то врло брзо постати.

Д.М.

еСен - ТУрКУ - Талин

Током новембра 2010. године реализо-
вана је прва студијска посета Немачкој, 
када је 30 младих Старограђана посе-
тило тадашњу европску престоницу 
културе град Есен  (Kul.Tura@Essen). 
Прошле године  дестинација за сту-
дијску групу од 25 младих (Туркултура 
2011), од 18. до 25. јуна, били су градови 
Талин (Естонија) и Турку (Финска).

бЕОГРАД  2020. - ГИМАРАЕШ-
бРАГА - ПОРТО 2012. 

ПОРТуГАлИјА

Реагујући на натписе у  медијима по-
четком маја, Градска општина Стари 
град одмах је подржала одлазак уче-
ника Математичке гимназије на Међу-
народну олимпијаду у Аргентини која 
се одржава у јулу, обезбедивши нов-
чану помоћ од 200.000 динара. Тиме 
је општина још једном показала своју 
бригу о младим талентима. То је само 
једна у низу континуиране помоћи 
коју Стари град пружа Математичкој 
гимназији. Само од 2008., до данас, 

општина је за годишње награђивање за 
велике међународне успехе обезбеди-
ла око 2 милиона динара; за трошкове 
путовања на међународна такмичења 
издвојено је 940 хиљада динара, за 
увођење видео надзора у ову школу 
опредељено је око 2, 4 милиона, а за 
куповину намештаја  још 2, 8 мили-
она динара. То показује велику бригу 
општине не само за математичаре, већ 
и за све успешне ученике и студенте из 
различитих области. 

МАТЕМАТИЧАРИ НА ОЛИМПИЈАДИ У АРГЕНТИНИ
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ДРУШТвОРЕПОРТАжА 

Tрећа акција „Очистимо Србију“ 
одржана је 9. јуна широм наше 
земље.  Учествовало је више од 

300.000 волонтера, као и многа јавна и 
приватна предузећа, невладине орга-
низације, представници дипломатског 
кора, политичке и јавне личности. 

Животну средину организовано је 
чистило 4,23 одсто становништва Ср-
бије на 4.318 локација у свим општи-
нама Републике. Очишћена су кућна, 
школска дворишта, паркови, реке, од-
ношено је смеће са „дивљих“ депонија, 
и још много локација које су грађани 
желели да уреде. Министар животне 
средине, рударства и просторног пла-
нирања Оливер Дулић  каже да је ак-
ција постигла жељене резултате и да се 
број депонија смањио.  

- Када смо почели акцију имали смо 
регистровано 4.600 дивљих депонија, а 
сада их има око 1.600. Покривеност ор-
ганизованим одношењем отпада била 
је 60 одсто становништва, а сада је 
више од 80 одсто – рекао је Дулић који 

Еколошка акција „Очистимо Србију“

је заједно са амбасадорком Аустралије 
Хеленом Штудерт и кошаркашким 
репрезентативцем Милошем Теодо-
сићем чистио на београдском Ушћу

Стари град чиСтио на две локације

Тако је било и на Старом граду. На 
потезу од СПРЦ „ Милан Гале Мушка-
тировић“ до марине „Дорћол“ и на углу 
Улица Михизове и Херцег Стјепана, 
код ОШ „ Стари град“, учествовало је  
око 1.500  волонтера из Волонтерског 
сервиса ГО Стари град, ученика Прве  
економске школе, активиста Црвеног 
крста, педесетак извиђача одреда „Васа 
Чарапић“, „Иво Лола Рибар“ и „Дес-
пот Стефан Лазаревић“. Акцији су се 
прикључиле и невладине организације 
„Рециклирај“, Млада комора Београда 

СвЕ МАњЕ
ДЕПОНИјА
У СРБИјИ

и Старограђани. 
- Ово је добар пример како да се 

укључимо у акцију чишћења и покаже-
мо да нам је стало до животне средине, 
да се практично едукујемо и развијемо 
еколошку свест -  рекао је Милан Це-
ровац, координатор акције на Старом 
грасу из општинског Волонтерског 
сервиса.

Ања Лекић, ученица Прве економс-
ке школе каже да је овај дан јединстве-
на прилика да покажемо да нам је стало 
да живимо у чистој средини и да свако 
од нас треба да води рачуна о чистоћи. 
Опремљена рукавицама и кесом при-
купљала је смеће са обале Дунава.

Старешина извиђача „Поречана“ 
Никола Жарковић поручује да је мало 
оваквих акција једном годишње.

- Потребно је макар једном у три - 

заХвалниЦа
волонТерСКоМ СервиСУ 

Удружење за унапређивање клиничких 
испитивања Србије „КЛИНИС“ додели-
ло је захвалницу Волонтерском сервису 
Градске општине Стари град на несебич-
ној помоћи коју су волонтери пружили 
Удружењу при организацији и реализа-
цији манифестације „Можеш да учест-
вујеш“, којом је обележен 20. мај - Међу-
народни дан клиничких испитивања 
у Ботаничкој башти „Јевремовац“. Ове 
године почасни гост оба догађаја био је 
Израел.
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репортажаРЕПОРТАжА 

БЕЛВиЛ
Градоначелник Драган Ђилас и председник Скупштине Београда Александар Ан-
тић чистили су са 75 волонтера део око новобеоградског насеља Белвил.
- Заједничким снагама морамо да се боримо да научимо људе који прљају град и 
стварају дивље депоније да то не раде. Једино се тако може колективно подићи 
свест о проблему загађења како би Београд био чистији и уређенији - истакао је Ђилас. 

четири месеца организовано чистити 
оно што сами запрљамо. Морамо као 
друштво да више победемо рачуна о 
заштити животне средине – поручује 
суграђанима Никола.

 
Уклоњена дивља депонија 

Око 60 волонтера и грађана из 
околних зграда очистило је „дивљу де-
понију“ са јавне површине на углу Ми-
хизове и Херцег Стјепана. Својевреме-
но суграђани су прозивали комуналну 
инспекцију ГО Стари град да ништа 
није предузимала по питању поменуте 
површине, што се показало као нетач-
но јер су комуналне службе више пута 
спровеле темељно чишћење, последње 
током маја 2011. Иако је Општина по-
сле тога апеловала на „несавесне“ да 

се не баца кућно смеће, шут и други 
комунални отпад и да се пријаве они 
који бацају смеђе, депонија је наново 
изникла.

- Током акције 9. јуна депонија је 
делимично очишћена. Остао је део 

који мора да се уклони механизацијом 
- каже Церовац и додаје да је током 
трајања „Очистимо Србију“ са обе ло-
кације на Старом граду уклоњено око 
6 тона смећа.

Ј. Никачевић.
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Награде најбољим ученицима на општинским, градским и републичким такмичењима

ПРИјАТЕЉИ И ДЕцА

Организација „Пријатељи деце“, 
у сарадњи са ГО Стари град, 
организовала je 6. јуна у ОШ 

„Браћа Барух“ прославу поводом завр-
шетка школске године. На свечаности 
су уручене награде најуспешнијим ђа-
цима из основних школа са Старог 
града, који су учестовали на бројним 
општинским, градским и републичким 
такмичењима. Ученици су уз дипло-
ме добили и књигу - поклон ГО Стари 
град, које им је овом приликом уручио 
члан Већа ГО председник Организа-
ције  „Пријатељи деце“  Ристо Рацо.

Организација „Пријатељи деце“ је 
током 2012. године организовала више 
од 40 програма на којима је учество-
вало око 5.000 деце и 700 наставника, 
сарадника из предшколских установа, 
основних и средњих школа. 

На свим такмичењима (општин-

ским, градским, републичким) на-
грађено је 380 ученика. 

- Спона између школа и локалне са-
моуправе су “Пријатељи деце“. Мени 
је посебна част што сам имао прилику 
да будем председник организације и да 
допринесем развоју креативних спо-
собности деце на Старом граду. Оно 
што се стекне у основној школи остаје 
за цео живот. Важно је да се деца на-
граде за уложени труд, као и позитив-
ни ривалитет, како међу школама, тако 
и међу појединцима, јер се тако раз-
вијају њихови таленти, знање и спо-
собности – додао је Ристо Рацо.

ОШ „Браћа Барух“ је са 140 поена, 
освојила прво место на нивоу Старог 
града, те је сходно томе имала прилику 
да у холу своје школе организује при-
редбу, на којој су наступили победни-
ци многих такмичења.

-Ми смо програмом за 2011/12. го-
дину предвидели да 95 одсто учени-
ка, према њиховим интересовањима, 
обухватимо неком ваннаставном ак-
тивношћу. У ово време веома је битно 
да деца енергију и време користе на 
нешто што је корисно, а истовремено 
и забавно. Њихове ваннаставне актив-
ности  битно утичу на њихово пона-
шање - изјавио је директор ОШ „Браћа 
Барух“ Драгомир Ивановић.

Ј.Н.

Организација „Пријатељи деце“,  током 2012. године, организова-
ла више од 40 програма на којима је учествовало око 5.000 деце и 
700 наставника са Старог града
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МЕЂуНАРОДНИ
ДАН ДЕТЕТА

приМаТијадa

Градска општина Стари град покрила је 
трошкове учешћа студената Универзи-
тета у Београду на 39. Приматијади, која 
је одржана у Албени ( Бугарска) од 28. 
априла до 3. маја. Средства су сразмер-
но распоређена на студенте Хемијског 
факултета (61.291 динара),  Факултета за 
физичку хемију (121.411) и Физичког фа-
култета (89.144).
Приматијада је научно-спортски сусрет 
студената природних наука и матема-
тике из региона, која је организована 
ради размене искустава и зближавања 
студената сродних факултета. Сваке го-
дине се одржава на другом месту. 
 

К.Т.

ПОДРШКА МЛАДИМ КОНСТРУКТОРИМА

ГО Стари град финансираће  са 100 хиљада динара одлазак студента Машинског и 
Факултета организационих наука на такмичење младих конструктора, које  ће се 
одржати у Великој Британији (Силверстон) од 11. до 15. јула.
Српски тим, 2 студенткиње  ФОН-а и 13 студентаа Машинског факултета, носи на-
зив „Друмска стрела“ и један је од пет тимова са Балкана (Солун, Ријека, Загреб, 
Темишвар и Београд). Они ће у Силверстону представити аутомобил РА 2012 и 
покушати да остваре што бољи пласман у конкуренцији од 110 тимова. Прошле 
године српски тим је са идејним пројектом аутомобила освојио 2. место.

Манифестацијom „Деца деци“ обележен 1. јун

Омладина Јеврејске општине  Бе-
оград, поводом Међународног 
дана детета - 1. јуна, већ седму 

годину за редом организује манифеста-
цију „Деца деци“, са циљем да промови-
ше вредности мултиетничког друштва. 

Манифестацију су подржали Свет-
ска хуманитарна јеврејска организа-
ција  JOINT, Град Београд и ГО Стари 
град. Међу присутнима, на Тргу Репу-
блике, били су председница општи-
не Мирјана Божидаревић, испред 
Скупштине Града Наташа Милошевић, 
секретар Секретаријата за дечију заш-
титу Љиљана Јовчић и заменик шефа 
мисије Амбасаде Израела Eyal Naor.

- Намера је да се сваког  1. јуна  деца, 
припадници етничких заједница из 
целе Србије међусобно упознају. Да она 
који нису из Београда упознају глав-
ни град Србије. Овде су деца из Новог 
Пазара, Зрењанина, Суботице, Шида. 
Овим догађајем промовише се толе-
ранција и вредности за које се залаже-
мо у мултиетничком друштву - рекла је 

председница ГО Стари град  Мирјана 
Божидаревић.

Захваљујући Светској хуманитар-
ној јеврејској организацији -  JOINT 
манифестација је постала традицио-
нална.

- Желимо да јеврејска заједница 
буде отворена према спољном  свету, 
а самим тим  промовишемо и мултиет-
ничко друштво. Деца свих национал-

них заједница у Србији требало би да 
се међусобно друже и да једни други-
ма представе своју културу - истакла је 
координаторка манифестације Мина 
Пашајлић.

Малишани из разних делова Србије 
нису крили одушевљење приредбом и 
посетом Београду.

-Много сам срећна што сам овде. 
Драго ми је што су ме из школе поз-
вали да учествујем и представљам мој 
град. Сви треба да живимо заједно без 
обзира на разлике и да се међусобно 
помажемо и дружимо - изјавила је Фа-
зила Гицић из Новог Пазара. 

Дружење основаца  настављено је у 
дворишту синагоге, где је приређен ре-
вијални део програма са многобројним 
изненађењима.   

К.Т.
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зДРАВА СТРАНА

Најмлађи посетиоци Дома здра-
вља „Стари град“ од 16. маја  
имају сасвим ново искуство 

одласка код лекара, јер је чекаоница 
испред ординација на дечјем одељењу 
претворена у мини биоскоп. Ту се сада 
налазе велики телевизори, шарене сто-
личице, са популарним цртаним фил-
мовима и едукативним видео материја-
лом, донација фармацеутске компанија 
„Салвео Србија“. Први дечји биоскоп 
оваквог типа у Србији отвориле су ди-
ректорка Дома здравља „Стари град“ 
прим. спец. др Гордана Драгашевић и 
директорка „Салвео Србија“ Јелена Го-
лочорбин Стојадиновић.

Прим.спец.др Гордана Драгашевић, 
директорка Дома здравља „Стари град“, 
изјавила је да јој је драго што је компа-
нија Салвео осмислила и покренула 
пројекат дечјих биоскопа, будући да ће 
видео материјал обрадовати малишане, 
али и њихове родитеље. 

-Наш дом здравља дневно прими 

У сарадњи са ГО Стари Град, пли-
вачким центром „Златни дел-
фин“ и Центром за специјалну 

едукацију и рехабилитацију (ЦСПЕР), 
организован је програм терапијског 
пливања за малишане са развојним 
поремећајима које карактерише несвр-
сисходна активност уз расуту пажњу. 
Изостаје доживљај простора  и соп-
ственог тела, па је због тога  пливање је-
дан од важних терапијских модела који 
има вишеструки значај.

- У оквиру ЦСПЕР-а спроводе се 
ране интервенције за малишане узраста 
од 1 до 7 година. Обухвата низ неопход-
них третмана ( медицинских, психолош-
ких, образовних и социјалних )  усмере-
них на децу која показују неки степен 
заостајања у развоју или припадају некој 
од ризичних група. Терапијско пливање 

ОТвОРЕН
ПРвИ БИОСКОП 

ПлИВАЊЕ КАО 
ТЕРАПИјА

забава и едукација за малишане 

више од 230 пацијената и некада је заис-
та тешко анимирати најмлађе посетио-
це наше установе и учинити им време 
испред ординација занимљивим. Одла-
зак код лекара ипак није баш пријатно 
искуство за децу и стога је идеја да се у 
чекаоницама приказују видео материја-
ли заиста одлична. Посебно ми је драго 
што је, осим цртаних филмова, напра-
вљен и едукативни видео који ће мали-
шане на њима разумљив начин упозна-

ти са лекарима и  домовима здравља 
- рекла је Драгашевић.

Најављено је да ће се дечји биоскопи 
отворити у Институту за мајку и дете, 
Дечјој универзитетској клиници у Тир-
шовој,  ДЗ Жарково, ДЗ Лиман у Новом 
Саду и домовима здравља у Нишу и 
Крагујевцу.

Приредили Ђ.Ч. и ПР служба ДЗ Стари град

Пливачки третман за децу са сметњама у развоју у ОШ „Краљ Петар“
подстиче психомо-
торни развој деце. 
Кроз ову актив-
ност побољшава 
се концентрација 
и пажња, доживљај 
сопственог тела, 
доживљај припад-
ности групи, савла-
давање вештине 
пливања- истакла 
је Сабина Адемо-
вић из Центра.

П л и в а ч к и 
третман као тера-
пија је вишеструко 
корисна, а са децом 
ради проф. Влада 
Марковић из пливачког центра „Златни 
делфин“, на базену ОШ „Краљ Петар“ у 
Маршала Бирјузова.

- Деци из Центра за специјалну еду-
кацију и рехабилитацију  неопходна је 
физичка спрема. Потребно је да науче 
нешто из спорта, да се навикну на воду 

и да пробају да се макар одржавају на 
води. Они ће долазити на тренинг јед-
ном недељно и уз обострану сарадњу 
резултати ће бити видљиви  - изјавио је 
Влада Марковић .

Катарина Тодоровић

Дом здравља Стари град
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У Градском заводу за хитну меди-
цинску помоћ Мирјана Божи-
даревић председница ГО Стари 

град и Ана Даниловић заменица пред-
седнице, свечано су 22. маја уручи-
ле  директору др Ненаду Иванчевићу, 
донацију општине – опрему за дечју 
хитну помоћ, вредну око 2,5 милиона 
динара. Опрема, између осталог, садр-
жи и пулсне оксиметре за децу, дечије 
инхалаторе, педијатријске стетоскопе 
и отоскопе, као и сет за реанимацију.

Том приликом разговарано је о 
проширењу педијатријске службе ове 
здравствене установе на још две еки-
пе, али и о дугогодишњој сарадњи и  
помоћи општине  при реновирању и 
опремању станице хитне помоћи која 
се налази у улици Краља Петра на Ста-
ром граду.

- У име Градског завода за хитну 
медицинску помоћ желим да се захва-
лим ГО Стари град. Драго нам је да је 
препознала потребу за унапређењем 
лечења најмлађих.  На нашу молбу 
општина је одмах позитивно одгово-
рила и обезбедила најнужнију опре-
му за збрињавање и лечење деце. На-
дамо се да ћемо проширити службу 
педијатрије, да ћемо збрињавати све 
више деце и да ћемо им пружити нај-
боље медицинске услуге – рекао је др 
Иванчевић, који  је са својим сарадни-
цима показао гостима Дечју амбулант-
ну и специјално возило хитне помоћи 
са педијатријском опремом.

Ђорђе Чолаковић

шТа Садржи паКеТ опреМе:

Најзначајнији од апарата је респиратор 
намењен специјално возилу за дечју 
екипу, затим инфузиона пумпа, која је 
веома значајна за дозирање течности 
и лекова који се примењују у прехос-
питалном збрињавању деце, ларинго-
скопи-сетови за реанимацију за децу 
различитог узраста, респиратор на ба-
терије који може да ради и у амбулат-
ним колима. Затим, пулсни оксиметар са 
сензорима за бебе и за децу различитог 
узраста које Хитна помоћ  до сад није 

Општина обезбедила опрему за педијатрију Хитне помоћи

зА НАШу ДЕЦу

имала, а што нам значајно олакшава 
дијагностику у прехоспиталним услови-
ма, затим апарати тима отоскопа – који 
могу да нам допринесу да лакше доне-
семо одлуку у неким случајевима да ли 
дете одвести у болницу или оставити 
код куће. Такође, посебно желим да се 
захвалим општини која нам је изашла у 
сусрет и омогућила нову, додатну опре-
му која ће олакшати наш рад и повећати 
квалитет. Захвалила бих се и директору 
који је препознао потребу за организо-
вање педијатријске службе - рекла нам 
је др Љубинка Маринковић, начелник 
педијатрије београдске хитне помоћи.

Возило Хитне помоћи намењено деци
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КулТуРА 

ПАРОБРОД У 
„ТОП 5“  
уК “Пароброд” се позиционирао 
као једна од пет најзначајних ин-
ституција савремене престоничке 
културе

Четврти Фестивал Миксер са 
Дорћола je пресељен у Сава 
малу. 

Значајни део фестивала предста-
вљао је програм на Савском приста-
ништу у продукцији УК „Пароброд“. 
Чинили су га „Converse Parobrod music 
stage“ и изложбени програм на укот-
вљеном пароброду „Жупа“. Брод је 
под заштитом Музеја науке и технике 
и најзначајније је београдско индус-
тријско наслеђе из историје речног са-
обраћаја у Србији, готово вршњак “Ти-
таника”. 

„Жупа“, парни теретни брод са два 
бочна погонска точка из 1913. годи-
не, направљен у бродоградилишту 
Schiffsnjerft Budapest (Altofen), у тада-
шњој Угарској, под именом „Уна“. У 
оквиру ратне дунавске флотиле учест-
вовао је у бомбардовању Београда 1915. 
а нашој земљи је припала као део рат-
них репарација. Била је потопљена, па 
извађена на копно и реновирана. Брод 
је, у оквиру својеврсне омладинске рад-
не акције уз учешће ученика бродарске 
школе, очишћен од вишег дишњег ђу-
брета и добио прилику за своју нову 
промоцију на “Миксер - у”. 

УК “Пароброд” је синергијом ви-
зуелног и аудио угођаја  направио ре-
троспективу младих уметника који су 
претходно обележили сезону галеријског 
програма - Марија Радосављевић, Не-
мања Мараш, Тијана Којић, Стефанија 
Михајиловић, Миладин Милетић, Јана 
Стојаковић, Ема Ема Ема Радојчић и Сте-
ван Лончаревић, Дуле Јелен. Премијерно 
су се представили Михаел Боуринг по-
ставком документарних фотографија и 
Срђан Ћешић са видео радовима. 

Музички програм  представио је пре-
сек београдске сцене електронске музике 
и блуза, али и оних из Ниша и Новог сада 
- Stray Dog, Fish in oil, Маргита је мртва, 
КецКец, Dada Selectah, Немања Вано-
вић, Саша Потежица, Jehlička&Змајевић, 
Вања Бурсаћ. 

УТиСЦи
Након Миксера остају два неподељена утиска. Први, потребно је што пре присту-
пити ревитализацији зграде Геозавода и пароброда “Жупа”, као највреднијих 
референтних одредница Београда, чему је УК Пароброд на овај начин дала под-
стицај. Други, да се УК „Пароброд” гостујући на Миксеру дефинитивно, уз КЦ Град, 
људе окупљене око Галерије 12 и Mikser house-a позиционирао као једна од 5 
најзначајних институција савремене престоничке културе.

Converse Parobrod music stage
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ПАРОБРОД 
Једнодневни улични фестивал француске шансоне

Током маја месеца  уК Пароброд 
покренуо je конкурс за најбољу 
интерпретацију француске шан-
соне

Желимо да приближимо дух 
Париза суграђанима, али и да 
укажемо на трајне вредности, 

пре свега лепу мелодију и ритам, које 
одликују француску шансону. 

Када смо пре две године, први пут 
обележили Светски дан музике на 3 ло-
кације у граду, препознали смо потре-
бу Београда да добије непретенциозан 
улични музички дан, отворен за непо-
знате интерпретаторе. Током припреме 
омажа Томи Здравковићу прошле годи-
не схватили смо да су у нашој јавности 
готово заборављена имена Жое Даси-
на, Жак Брела, Жилбер Бекоа. Сви су 
знали и певали Заз, а готово више нико 
Едит Пјаф - каже директорка УК Паро-
брод Милена Рајковић.

Ове године “Пароброд”, поводом 
Светског дана музике 21. јуна, ор-
ганизује први прави Улични фести-
вал француске шансоне. Конкурсна 
композиција за све извођаче је “Била 
је тако лепа” (Elle était si jolie), а сви 
учесници треба да спреме још по једну 

по слободном из-
бору. Београђани 
ће тако 21.јуна у 
17 сати, испред 
ф р а н ц у с к о г 
бистроа Pastis, 
уживати у најчу-
венијим фран-
цуским шансо-
нама, уз пратећи 
бенд Tzootzoonga 
ansambl, који 
чине бас, хармо-
ника и гитара. 

Тог дана, 
у сарадњи са 
Француским ин-
ститутом, а у ок-
виру Filmstreeta,  
у Капетан Ми-
шиној улици, у 
20.30, биће при-
казан и фран-
цуски мјузикл, 
“Les demoiselles 
de Rochefort” из 
1967. године.

„Пароброд“

aTTENDITE KIKINDa

„Kikinda short’’ од 4. до 7. јула у Кикин-
ди и Београду, окупиће око 23 ’’Шор-
товаца’’ из 13 европских земаља. По-
сле свечаног дводневног кикиндског  
наступа, завршне фестивалске вечери 
6.и 7. јула одржаће се поново на отво-
реној сцени у Студентском парку. Уз 
традиционалног госта изненађења,  од 
домаћих учесника  ’’кратке прозне фор-
ме’’ представиће се Владимир Арсенић, 
есејиста и критичар,  Енес Халиловић, 
учесник првог фестивала, Драгослава 
Барзут,  добитница  књижевног при-
знања ’’Ђура Ђуканов’’за 2011 годину.  
Након прошлогодишњих  реномираних 

аутора из Шкотске, чији су радови пре-
вођени на српски, Bernarda Meklavertija 
i Gregorija Normintona, чешког аутора 
Радослава Рудиша,  као и звезда у успо-
ну Ђорђа Фонтане из Италије и Давида 
Машада из Португала, организатори и 
ове године најављују спектакуларно ка-
талонско ’’Шортовање’’ у Кикинди, које 
потом аутобусом, али у организацији 
Пароброда, путује за Београд . Чувени 
мото са Кикиндске градске куће „Пази-
те“ - није слоган већ значи „Седам и слу-
шам“, али вероватно и „уживам и пра-
тим“, па и пазим.

УК ГО Стари град „Пароброд“

бИлА ЈЕ 
ТАКО лЕПА  

VII ФеСТивал КраТКе приЧе  „KIKINDa ShorT“ опеТ У БеоградУ
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КулТуРА 
Кућа Ђуре Јакшића

У галерији Куће Ђуре Јакшића, 
од 28. маја до 3. јуна одржана је 
колективна изложба слика „Бе-

оградски салон“, деветнаеста по реду, 
у организацији Удружења за очување 
традиционалних вредности Београда  
„6. април“. 

Представила су се 33 уметника 
чланова УЛУС-а и УЛУПУДУС-а, са 
по једном сликом, у различитим тех-
никама: уље, акварел, графика, цртеж, 
комбинована техника...

На отварању,  госте је поздравио 
домаћин и програмски директор Куће 
Раде Марковић, а Жарко Петровић је 
на клавиру извео композицију „Нос-
талгија“, док је изложбу прогласио от-
вореном Стеван Стојановић, председ-
ник удружења „6. Април“:

- Наше удружење постоји 20 годи-
на и ово нам је деветнаеста изложба 
на тему Београда.  Први пут смо у  

XIX бЕОГРАДСКИ САлОН ПРОГРАМ ЗА ЈУНИ 2012.

18. 6. у 19 сати
Отварање изложбе слика Љиљане Гаври-
ловић

19. 6. у 19 сати
Др Здравко Стојановић „Реминисценције”, 
новеле

20. 6.  у 19 сати
Душка Косовић „Прстенаста вртоглавица”, 
песме

25. 6. у 19,30 сати
Отварање изложбе слика Наде Матијевић

26. 6. у 19 сати
Миљурко Вукадиновић „Шкргут“, песме, 
Награда „Ђурин шешир“ за 2011.
 
28. 6. у 19 сати
Нађа Андрејевић Келери „Косово“, књига 
разговора

После скоро 50 година, леген-
де домаћих вокално инстру-
менталних састава “Силуета”, 

“Елипса”, “Златних дечака”, “Искри”, 
окупили су се на једном месту у Ста-
ром граду, у подруму “Вечних мело-
дија” – “Collegium Melodium”, заједно са 
професорима, докторима социологије, 
филозофије, историчарима... Сакупи-
ла их је тог 24. маја  промоција књиге 
др Александра Раковића “Рокенрол у 
Југославији 1956-1968 - изазов соција-
листичком друштву”. Ова књига од око 
650 страна, произишла је из докторске 
дисертације која је рађена на основу 
петогодишњег истраживања. 

Аутор је указао да  рокенрол није 
искључиво музика и да би била греш-
ка тако га тумачити. То је највећа 
друштвена и културна револуција XX 
века - музика и култура које су прес-
кочиле расне, етичке, језичке, поли-
тичке, верске и социјалне баријере. На 
америчком Југу уз рокенрол је уклања-
на расна сегрегација, а на даљем путу 
падале су препреке у Западној Европи, 
али и Источној Европи, а рокенрол је 

Кући Ђуре Јакшића, што нам је изу-
зетно драго – рекао је Стеван Стоја-
новић.

Он је истакао, да су, међу излага-

чима,  повеље добили Стојан Пачов, 
Миломирка Петровић и Драган Цоха 
(графика „Београд“).

Ђ.Чолаковић
(Јун 2012)

наставио пут ка 
исламским и дале-
коисточним свето-
вима. И све то се 
догодило од сре-
дине педесетих до 
почетка шездестих 
година XX века. За 
свега тих неколи-
ко година, урбана 
омладина широм 
Земљине кугле слу-
шала је исту му-
зику и плесала уз 
исти ритам. Међу-
тим, тек пристигли 
рокенрол плес убр-
зо је забрањен у 
исламским земљама, а у државама Ис-
точног блока набујале рокенрол сцене 
су, уз ретке изузетке, до краја шездесе-
тих силом утихнуле услед идеолошких 
притисака... 

Сасвим особен пример у развитку 
рокенрола догодио се у социјалистич-
кој и несврстаној Југославији која је 
балансирала између Истока и Запада.

Југославија је до краја шездесетих у 
рокенрол музици видела један од ин-
тегративних фактора за младе Југосло-
вене, прогресивну потврду за југосло-
венску политику мира, неутралности, 
једнакости и љубави међу људима свих 
боја коже.

Ђ.Ч.
(Јун 2012)

у „уДРужЕЊу ВЕЧНИх МЕлОДИЈА“ : РОКЕНРОл И ДАљЕ жИВИ! 
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КулТуРА

ЕНЕРГЕТСКИ 
КРУГ

МОј вОЉЕНИ 
БЕОГРАД 2

У галерији Матице исељеника 
и Срба у региону 24. маја от-
ворена је самостална изложба 

слика Вере Мамузић Трајковић, под 
називом „Енергетски круг“.

Публици је представљено око 50 
радова великих формата, махом ак-
рилне и комбиноване технике, наста-
лих у протекле две године. Слике су 
из три стваралачка периода, а правац 
је апстрактни експресионизам.

Изложбу је отворила Тина Марић, 
историчар уметности, а говорили су  
домаћин Јелена Киш, Мира Стопић, 
заменица директора УК „Пароброд 
и бивши директор Матице исеље-

Хуманитарна изложба „Мој вољени 
Београд 2“ Владимира Васића одржана 
је од 26. априла до 19. маја у просто-
ријама Матице исељеника и Срба у ре-
гиону у Нушићевој 4. 

Сарадњом Матице исељеника, „Ле-
онарди студија”, Туристичке организа-
ције Београда и Центра за едукацију и 
рехабилитацију деце ометене у развоју 
(ЦСПЕР), средства од продаје слика 
била су намењена рехабилитацији и 
едукацији деце са сметњама у развоју 
чији родитељи нису у могућности да 
обезбеде неопходну терапију која, уко-
лико се започне у првим годинама жи-
вота, знатно побољшава стање мали-
шана. 

Фотографије Владимира Васића 
показале су управо оно што Београд, 
„град отвореног срца“ јесте -  светска 
и европска метропола. Фотографије су 
рађене у дигиталној штампи на фото 
платну, а приказују историјске и урба-
не симболе престонице – Калемегдан, 
Ушће, мостове, Авалски торањ, Гардош, 
Републичку скупштину, Дворски ком-
плекс, Храм Светог Саве…,

- Матица је до дан данас остала от-
ворена кућа, што значи да наши људи у 

ника Радивој Дабић. Вера Мамузић 
Трајковић дипломирала је на Одсеку 
за графички дизајн и редован је члан 
УЛУПУДС-а. Од 1984. године изла-

гала је на десетак  самосталних или 
групних изложби.

Ђ.Ч.
(Мај 2012)

иностранству који желе да промовишу 
свој рад у Србији могу то слободно да 
учине у нашим просторијама. Одржа-
не су разне промоције књига, излож-
бе уметника, едукације, презентације, 
али и округли столови и трибине по-
водом важних питања, од значаја за 
наше исељеништво. При том, хумани-
тарна делатност Матице је саставни 
део сваке активности, тако је и овог 
пута  - рекла нам је поводом изложбе 
мр Јелена Киш, председница Матице 
исељеника. 

Прва изложба под називом „Мој 
вољени Београд“ одржана је у децем-
бру 2011. године. 

Д.М.
(Мај 2012)

Словени иМајУ МаТиЦУ
 
Матица исељеника Србије постоји од 
1949. године и једна је од најстаријих 
институција која се бави нашим исеље-
ништвом. Циљ је да повеже наше који 
су се расули по „белом свету“ са својом 
матицом и помогне у сваком смислу. 
Такође, оно што многи не знају, јесте да 
је Матица посебни облик удруживања 
словенских народа и да их има свега 
17 у свету, што значи да неговањем и 
очувањем овакве установе негујемо 
словенску културу и језик – наглашава 
председница Матице госпођа мр Јелена 
Киш.

у „уДРужЕЊу ВЕЧНИх МЕлОДИЈА“ : РОКЕНРОл И ДАљЕ жИВИ! 

Изложбе у Матици исељеника и Срба у региону
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СТАРОГРАЂАНИ

цРТЕж КАО НАчИН МИШЉЕњА И 
хАОС КАО ВИШИ СТЕПЕН РЕДА

Старограђанка Борка Божовић, 
власница галерије ХАОС, добит-
ница је престижног признања 

- награде Скупштине града Београда за 
2011. годину за седамнаестогодишњи 
укупни допринос развоју културе, ос-
нивањем успешне и респектабилне ин-
ституције културе у нашем престоном 
граду. 

Галерија ХАОС, основана је 1995. го-
дине са седиштем Улици Цара Лазара 
број 12 а данас се  налази у Доситејевој 3 
код Народног позоришта. Она је једини 
специјализовани изложбени простор у 
Београду и управо је основана са циљем 
да се у њој представе оне појаве и поети-
ке у оквиру једног ликовног израза – у 
овом случају цртежа – које нуди ликов-
на продукција, не само наше, него и дру-
гих средина. Излагала је радове уметни-
ка са свих континената.

- Када сам размишљала  о намени 
и концепту изнајмљеног галеријског 
простора, о програму који би морао 
понудити нешто чега нема на нашој 
ликовној сцени, наметнула ми се идеја 
о цртежу као маргинализованом и, са 
становишта ликовне критике па и од 
стране великог броја ликовних ствара-
лаца, доста запостављеном ликовном 
изразу. Одмах се постављало питање 
зашто баш цртеж и шта је све та ли-
ковна дисциплина. Цртеж је јако стара 
дисциплина и сеже у саме почетке чове-
ковог битисања, а насељен је у трајну и 

Борка Божовић, галерија ХАОС

ретко драгоцену баштину уметничког 
искуства - каже за Информатор госпођа 
Борка Божовић. 

У време настанка ХАОС није био 
само изложбени простор, у галерији 
се током „мрачних деведесетих“ 
окупљала интелектуална градска 
елита, не само ликовни ствараоци? 

- Неопходно је поменути да је овај, 
тада алтернативни, простор окупљао у 
најтежим временима по наше друштво,  
у годинама рата, безумља, протеста, 
тоталног хаоса изван духовне сфере, 
културну елиту престоног града и то 

не само ликовну, већ из свих сегмената 
културе. Писце, позоришне људе, му-
зичаре, филмске ствараоце, студенте, 
дисиденте, респектабилне политичаре, 
професоре Универзитета, издаваче, ре-
дитеље, преводиоце, глумце, новинаре, 
Отпораше... Током најжешћих проте-
ста тадашњем режиму, у зиму 1996/97, 
када је било дилема да ли да институ-
ције културе раде или да све стане, у 
галерији је направљена изложба у знак 
протеста са радовима на поду, неокаче-
ним на зид и са симболичном поруком 
да културну продукцију и делатност 

Додела награде Скупштине града Београда: Борка Божовић са синовима Матијом (лево) и Балшом (десно)
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Награда „Мића Поповић“ додељена Владану Радовановићу

Владан Радовановић (80), познати 
и угледни вишемедијски ствара-
лац, добитник је награде  „Мића 

Поповић“, коју додељује Фонд за афир-
мацију стваралаштва. 

УМЕТНОСТ вРЕДНА ПОДРШКЕ

не може нико да диктира, ограничава, 
спречава, заустави, а да она увек изна-
лази своја средства за опомену и не-
пристајање. Почетком 1997. одржана 
је изложба посвећена протесту, оном 
студентском, страначком и грађанском, 
подједнако. Организована је прва права 
презентација радова водећег карикату-
ристе Предрага Кораксића Коракса,  не-
оспорног мајстора цртачке дисциплине, 
човека који нас је спашавао хумором и 
то непрестано чини својим бриљант-
ним коментарима. Касније је освојио 
бројне, значајне награде за свој рад како 
у земљи, тако и у иностранству.

Потом следе, из године у годину, из-
ложбе и пројекти бирани по строгом 
професионалном критерију, верифи-
кованом од стране Савета галерије, у 
коме су се током протеклих деценија су-
сретали наши најугледнији историчари 
уметности.  Од 1995. до данас одржано 
је 180 изложби. На програмима и у реа-
лизацији концепта галерије сарађивали 
су бројни ликовни критичари, теорети-
чари, кустоси, историчари уметности, 
песници, писци, редитељи, професори, 
ликовни педагози, дипломате, све сама 
угледна имена из земље и иностранства.

Хоћете ли нашим суграђанима от-
крити нека дешавања у Доситејевој 3 
у наредном периоду?

- Pеализовали смо почетком јуна из-
ложбу колажа и других радова на папиру 
светски познатог холандаског уметника 
који живи и ствара у Паризу - Марка 
Бриса (Mark Brusse), а после летње пау-
зе,  на јесен, у сарадњи са војвођанским 
Секретаријатом за културу предста-
вићемо цртеже из легата и приватних 
колекција Лазара Возаревића. Цртеже 
овог изванредног уметника дали смо 
на конзервацију и прерамљивање и по-
сле излагања ћемо их сређене вратити 
легату у Сремској Митровици. Након 
тога следи изложба младог црногор-
ског уметника Николе Симанића. Ту 
је и традиционална акција у децембру. 
Наиме, академик   Владимир Величко-
вић додељује своју националну пензију 
младим уметницима као стимулацију и 
подстрек  за даљи рад кроз Награду за 
цртеж, а када оду у Париз помаже им у 
сваком погледу - каже становница Ста-
рог Града Борка Божовић,  историчар-
ка уметности, галеристкиња и поносна 
мајка Балше (29) и  Матије (26).  

Више информација o активностима 
Галерије Хаос можете добити на

www.gallerychaos.com
Ј. Никачевић

Новчани део награде, у износу од 
285.500 динара, уметнику  је уручила, 
на свечаној додели признања 12. јуна у га-
лерији Хаос, председница ГО Стари град 
Мирјана Божидаревић. Том приликом 
нагласила је да је Општина прихватила 
покровитељство, јер је уметност вредна 
пажње и подршке. 

Награђени је добио и скулптуру са 
ликом Миће Поповића, коју му је предао 
директор ЈП ПТТ „Србија“ Горан Ћирић 
и плакету коју му је у име Фонда уручио 
академик Љубомир Симовић.

- Најзад сам добио награду која се одно-
си на целокупан мој опус, јер су досадашња 
признања била разврстана на стварање у 
медијским и вишемедијским уметностима 
– изјавио је Владан Радовановић. 

Он је нагласио да је наставио да се бави 
оним што је почео да ради пре шест деце-
нија у домену сликарства, музике и књи-
жевности и додао да награда носи име 
великог уметника кога дубоко цени и по-
штује и чији је карактер стваралаштва био 
сличан његовом. Награда је симболично 
уручена на дан рођења Миће Поповића. 

Д.М.
(Јун 2012)

Мештровићев ”Победник” на Калемегда-
ну, jедан од симбола Београда, добио је 4. 
маја ново декоративно осветљење које 
истовремено предстваља комплетно ар-
хитектонско решење, са модерним све-
тиљкама и рефлекторима који користе ЛЕД 
изворе.
Поред концептуалног и естетског 
унапређења, светиљке и рефлектори омо-
гућују и знатну уштеду електричне енер-
гије.
- У последње четири године декоративно 
осветљене добиле су скоро све историјс-
ке и културне знаменитости нашег града. 

Капетан Мишино здање, Задужбина Илије 
М. Коларца, Игуманова палате, Земунска 
гимназије, Дом Народне скупштине, Конак 
кнегиње Љубице, зграда Патријаршије и 
Саборна црква, као и бројне друге установе 
- рекао је приликом пуштања нове расве-
те у рад градски секретар за комуналне и 
стамбене послове Предраг Петровић.
Поред “Победника”, ново декоративно ос-
ветљење добила је и амбијентална целина 
“Гардош кула”, која је такође препознатљив 
симбол нашег града, видљив са обе бео-
градске реке.

Д.М.

ОСВЕТљЕН “ПОбЕДНИК” 
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доБила иМе по БарјаКУ 
Бајракли џамија, у Господар Јевремовој 11, 
саграђена око 1575. године, као једна од 
273 џамија и месџида (посебне исламске 
богомоље), колико их је у турско доба било 
у Београду. Првобитно се звала Чохаџи-
џамија, по задужбинару, трговцу чохом, 
Хаџи-Алији. У време аустријске владавине 
(1717—1739.) претворена је у католичку 
цркву (када је и срушен највећи број бео-
градских џамија). По повратку Турака, Ху-
сеин-бег, помоћник главног турског запо-
ведника Али-паше, обновио је богомољу 
1741. године, па се неко време звала Ху-
сеин-бегова или Хусеин-ћехајина џамија. 
Крајем 18. века названа је Бајракли-џамија, 
по барјаку - застави који се на њој истицао 
као знак за једновремени почетак молитве 
у свим џамијама. После обнове у 19. веку, 

У Кнез Михаиловој 10

жуЋКОВ
ЋОШАК
Спомен - плоча Радовоју Кораћу, 
легенди југословенске и српске 
кошарке, откривена је 8. јуна на 
месту где су се окупљали спорти-
сти шездестих 

Плато између Кнез Михаилове 
улице, Трга Републике и Оби-
лићевог венаца постао је Ћо-

шак Радивоја Кораћа, по имену нашег 
легендарног, рано преминулог кошар-
каша. На згради у Кнез Михаиловој 
број 10 постављена је спомен-плоча 
једном од најбољих југословенских 
кошаркаша свих времена. Открили 
су је Бојана Кораћ, рођака славног ко-
шаркаша, и његов пријатељ, познати 
одбојкаш Зоран Петровић.  Свечаном 
чину су присуствовали градоначелник 
Драган Ђилас, председник Скупштине 
Београда Александар Антић, помоћник 
градоначелника Александар Шапић, 
председница општине Мирјана Божи-
даревић и чланови Већа Ристо Рацо и 
Милан Мајсторовић.

– Идеју да обележимо место на ком 
су се окупљали кошаркаши добили смо 
гледајући филм о Радивоју Кораћу. Сви 
знају да је био велики кошаркаш, а из 
филма смо научили и да је био велики 
човек. Због тога је Скупштина Града 

центру се налазе: седишта Београдског 
и Србијанског муфтијства, мекбет - ве-
ронауке за општину Стари Град, биибли-
отека, основна и средња верска школа - 
медреса и Факултет исламских наука. 

Изградњу овог здања у комплесу 
Бајракли џамије започео је пре 20 го-
дина тадашњи муфтија београдски Ха-
мдија Јусуфспахић. Зграда је страдала 
17. марта 2004, у нередима који су у 
Београду избили због мартовског по-
грома над Србима и СПЦ на Косову и 
Метохији. 

Заменик азербејџанског премијера 
Елчин Ефендијев  пре отварања обно-
вљеног компекса београдске Бајракли 
џамије, присутвовао je и отварању 
обновљене цркве Ружице на Петрова-
радину, што је такође финансирано из 
фондова ове земље. 

Д.М. (Мај 2012)

У Београду је 3. маја свечано от-
ворен духовно-образовни цен-
тар комплекса Бајракли џамије. 

Свечаности су поред високодостојни-
ка Исламске заједнице Србије са реис-
ул-улемом Адемом Зилкићем на челу, 
присуствовали високи државни и вер-
ски званичници из Азербејџана, чија 
је влада финансирала обнову центра, 
патријарх српски Иринеј, високодостој-
ници Римокатоличке цркве, Јеврејске 
заједнице, представници Министарства 
вера Владе Србије и дипломатског кора. 

Тако је једина преостала активна 
београдска џамија  и званично добила 
духовно образовни центар „Икра“ (на 
арапском „Читај“) у коме ће се „мусли-
мани рођени у Србији школовати за 
имаме и хоџе у својој земљи „, како је 
нагласио муфтија србијански Мухамед 
Јусуфспахић. Према његовим речима, у 

коју су предузели српски кнезови, постаје 
главна градска џамија. Једина је активна 
џамија у Београду.

БАШТИНА
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донела одлуку да се ово место назове 
„Ћошак Радивоја Кораћа“, како би сви 
Београђани и они који долазе у наш 
град знали да је то место које су обеле-
жили Кораћ и његови пријатељи – ре-
као је Драган Ђилас.

Идејно решење спомен-плоче ура-
дио је професор ФПУ Зоран Ивано-
вић, а сама плоча израђена је у дубоком 
рељефу у бронзи. У првом плану су еле-
менти који обележавају живот леген-
дарног кошаркаша – лопта, шака и име-
на градова у којима је играо повезана 
са именом Београда, док је у позадини 
портрет спортисте.

Радивоје Кораћ је био врхунски 
спортиста са рекордима од којих неки 
нису оборени ни до данас, а осим спор-
та, био је страствени заљубљеник у на-
уку, књижевност, сликарство, музику. 
Кажу да је по свом образовању, интере-
совањима, интелигенцији одскакао од 
своје генерације. 

Ђ.Чолаковић (Јун 2012)

нове пројеКЦије ФилМа
- Драго нам је да се коначно открива пло-
ча великом човеку који је то давно заслу-
жио и да је иницијатива коју смо покре-
нули још 2009. уродила плодом. Ово је 
један од начина да се одужимо човеку 
који може бити пример и идол свих гене-
рација, као што је био тада. Поводом до-
гађаја, од 8. до 13. јуна, у Дому омладине 
организоване су нове пројекције филма 
„Жућко-прича о Радивоју Кораћу“,  рекао 
је Марко Паљић, продуцент филма. 

новаК ЂоКовић 60-ТиХ
- Веома ми је драго. Виђао сам Кораћа 
баш  око овог места. Са девојкама 
сам намерно долазио овде, у биоскоп 
„Јадран“, да би ме он видео и поздравио, 
увек је то радио. Кораћ је тада био као 
Новак Ђоковић данас. Сви су знали за 
њега иако кошарка није била на дана-
шњем нивоу и није је много било на те-
левизији – рекао нам је познати кошар-
кашки тренер Владо Ђуровић.

КошарКаши и оСТали...
Поред поменутих, међу присутнима на овом догађају били су: бивши и садашњи 
кошаркаши Владе Дивац, Дејан Бодирога, Дејан Томашевић, Миленко Тепић, Дра-
ган Тарлаћ, тренери Душан Ивковић, Владе Ђуровић, глумац Воја Брајовић, Жар-
ко Кораћ,  градски архитекта Дејан Васовић, секретар за спорт и омладину Аца 
Ковачевић, секретар за комуналне и стамбене послове Предраг Петровић, Зоран 
Алимпић представници Кошаркашког савеза Србије и Београда, део екипе филма 
„Жућко – прича о Радивоју Кораћу”, чланови породице и бројни пријатељи нашег 
легендарног кошаркаша.

ВРЕМЕПлОВ

иМао је нешТо
шТо ниКо неће иМаТи
- Права акција, да наше младе генера-
ције не забораве људе који су баш на 
овом месту кренули да граде нашу и свет-
ску кошарку Играо сам са Кораћем у ОКК 
Београду и касније у репрезентацији и на-
следио дрес са његовом „петицом“. Такође 
сам као и он леворук. Тешко је поредити. 
Кораћ је био специфичан. Играо је на мес-
ту крила, по десној страни и имао је неш-
то што нико никада неће имати. Био је у 
стању да постигне 100 кошева из 100 сло-
бодних бацања. Данас најбољи кошарка-
ши дају по 20 кошева на утакмици а он је, 
када да 40 или 50 сматрао да је могао још 
боље – рекао нам је некадашњи кошар-
каш Блаж Котарац. 
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ТЕМАВАМА НА уСлузИ СПОРТ

У оквиру наставка помоћи аматерском спорту, Град-
ска општина Стари град је, одлуком Већа, помогла 
Фитнес и аеробик клубу „Beo-gym“,  Тениски клуб 

„Victoria“,  Карате клуб „Musashi“, Aматерски боксерски 
клуб “Дорћол, Клубу за уметничко и синхронизовано пли-
вање 25.мај и Академском кајак клубу. „Beo-gym“ је за по-
криће дела трошкова припрема за предстојећа такмичења 
обезбеђено 75 хиљада динара. Тениском клубу „Victoria“,  
опредељено је 50 хиљада динара, за покриће дела трошкова 
припрема талетнованог Небојше Босијока.

Карате клубу „Musashi“донирано је  50 хиљада динара, за 
покриће дела трошкова припрема за 10. Шампионат Евро-
пе који је одржан  у Италији, а АБК “Дорћол“опредељено је  
50 хиљада динара, за организацију аматерског боксерског 
такмичења.

Ђ.Ч. (Мај 2012)

жОГaРИјА

ПОДРШКА 
АМАТЕРСКОМ СПОРТУ

У  ОШ „Скадарлија, 22. маја  реализован је  пројекат 
„Жогaрија“, који представља спортско дружење ос-
новаца. Школа-домаћин угостила је и ученике из ОШ 

„Учитељ Таса“ из Ниша и ОШ „Васа Стајић“ из Новог Сада. 
Извођач и организатор пројекта је MEDIA SPORT, а такми-
чарски део се састоји из фудбала „3 на 3“ и игре спретности.

„Жогaрија“ је први пут организована пре шест година у 
Словенији, а временом се такмичење проширило на  Ита-
лију, Аустрију, Мађарску, Хрватску, Босну и Херцеговину и 
Србију. Примарни циљ је развијање пријатељства међу мла-
дима. Награђена је више пута од стране УЕФА као најбољи 
пројекат на подручју рада и целокупног извођења фудбал-
ских приредби за младе. Садржаји пројекта  усмерни су на 
развијање стрпљивости, fair play-a у играма са лоптом и у 
оквиру навијачких група, дружење и забаву са певачким и 
плесним наступима, стваралаштво у креативним радио-
ницама, истицање значаја здраве хране и развој еколошке 
свести и очувања природе. 
       К.Т. 

(Мај 2012)



маЈ/ЈУН 2012 | Стари град | 31 

Tema

Комисија Већа  Градске општине Стари град,  на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 43/08 и 16/10), а у вези 
са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“, бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/03,11/05,18/06, 
61/09 и 24/10,10/11) и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду - подручје општине Стари град (Служ-
бени лист града Београда број 8/12),  18. јуна 2012. године у Информатору Градске општине Стари град расписује поновни: 

К О Н К У Р С
за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду - подручје општине Стари град, 
са роком постављања до 01.03.2013. године, и то:
I АПАРАТИ ЗА КОКИЦЕ
II РОТАЦИОНИ СТАЛЦИ ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ
III ТЕЗГЕ ЗА  ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА
IV СТАЛАК ЗА ПРОДАЈУ БАЛОНА 
V ТЕЗГЕ - КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА 
VI ТЕЗГЕ-КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА СТАРИХ ЗАНАТА, УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА
VII ТЕЗГA ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА 
VIII КОНЗЕРВАТОРИ ЗА СЛАДОЛЕД

Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања.

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити 
извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град  www.starigrad.org.rs и у Одсеку за послове  већа и председника Општине, на пр-
вом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17,  радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана, од дана објављивања 
Конкурса у информатору СТАРИ ГРАД, и на сајту Градске општине.
У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну ин-
спекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска 42 (соба 97/V).

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, закључно са 25. јуном 2012. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат на одређеној локацији посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације,  на адресу: ГРАДСКА ОПШТИ-
НА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Избор  корисника између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за 
одређени објекат постигнутог у поступку усменог јавног надметања.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се  27. јуна 2012. године, у  10 часова, у згради општине Стари 
град,  у улици  Македонска број 42, у сали 1 на првом спрату.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за поста-
вљање одређеног објекта.
                                                  
Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859, или лично у просторијама Управе градске општи-
не, на првом спрату зграде у улици Македонска број 42,  у канцеларији број 17, почев од првог наредног радног дана, од 

дана објављивања конкурса. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 

Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067

www.starigrad.org.rs

КОНКУРС
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СлИКЕ СТАРОГ ГРАДА

Градска општина Стари град доделила је 8. маја поклон честитке у износу  од 10.000 динара за још 103 староградске 
бебе, које су рођене током прошле године. Тиме је настављена четрнаестогодишња општинска акција „Бебама на 
дар“, која је ове године почела у јануару, када су поклон добиле 382 бебе. Као и увек, у општинској сали било је весе-
ло. Међу присутнима су били и позната шахисткиња Алиса Марић са близанцима Милицом и Душаном, „старим“ 14 
месеци. Поносна мама каже: „Ово је јако лепа пажња према новим суграђанима и њиховим родитељима. Захваљујем 
се и подржавам акције овог типа. Ма колика била, свака помоћ је данас добродошла“. Задовољство и захвалност нису 
крили ни родитељи других малишана. Једногласни су у оцени да су пажња и гест општине за сваку похвалу, а  уз чес-
титке свим родитељима желимо им да деца буду здрава, паметна и успешна.

Д.М. 

БЕБАМА НА ДАР

СлИКЕ СТАРОГ ГРАДА

Мама Алиса , Милица и Душан


