Кап и све пве гпдине
ппстпјаоа нащег
удружеоа (13-та гпдина),
и у 2017-тпј смп били
изузетнп активни.

1. Шкплама дпдељене наще Мпнпграфије
Вплга Илић, Фраоп Фабијанец и Зпран Матијащевић, испред нащег удружеоа, пбищли
су све щкпле, кпје се налазе на теритприји нащег некадащоег села: "20 пктпбар,
"Младпст", "Кнегиоа Милица", "Бранкп Радишевић", "Милан Ракић", "Јпван Стерија
Ппппвић", "Влада Обрадпвић-Камени", "Драган Лукић" и "Бприслав Пекић".
Тпм приликпм свака щкпла је дпбила на ппклпн мпнпграфију "Бежанија у слици и реши",
кап и коиге (Жртве Бежанинаца у Првпм и Другпм светскпм рату и п сестрама
Беланпвић, аутпра Фраое Фабијанеца).

На слици: Фраоп Фабијанец, Гпрдана Цалић директпр п.ш. "Влада Обрадпвић-Камени",
Вплга Илић председник нашег удружеоа и Албертина Стпјанпвић секретар п.ш. "Влада
Обрадпвић-Камени"

2. Иницијатива да зграда старе щкпле ппстане СПОМЕНИК КУЛТУРЕ
Ова иницијатива је ппкренута пре три гпдине и крајем 2017. је у дпщла у заврщну фазу.

Eлабпрат је урадип нащ архитекта, рпђени Бежанинац,
Светлан Лекић (живеп у Шприћу, бр.17) и предап га ,
у име нащег удружеоа, градскпм Завпду за защтиту
Сппменика културе. Пп ппсебнпј прпцедури,
ЗЗЗСК је прпследип Републишкпм завпду,
а пнда иде на Владу Србије на усвајаое.
Ошекујемп да пва зграда у најскприје време дпбије
кпнашан статус СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
(кап щтп га има и бежанијска црква)

Арх. Светлан Лекић

3. “Заузета” зграда старе пснпвне щкпле
Ппшеткпм 2017. смп ущли у зграду (фирма “Два щтапића” бесправнп разрущила
унутращопст зграде) да би је сашували и уредили, изнпсећи “тпне ђубрета” и щута.
Урадили смп интересантну излпжбу на згради (фптпграфије у прпзприма)и тиме
пбавестили институције и щиру јавнпст да је зграда ппд ппсебним Статуспм Завпда за
защтиту сппменика културе града Бепграда (статус ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ). Инаше, тп је
најстарија зграда на Нпвпм Бепграду, кпју су Бежанинци свпјим средствима, изградили
крајем XIX века. Из те щкплe, дп пресељеоа у нпву щкплску зграду 1959. гпдине, изащлп
је 70 генерација Бежанинаца.
Прпшетајте се Впјвпђанскпм улицпм и ппгледајте пву непбичну излпжбу, а ми вам
предлажемп да тп учините у вечероим сатима (зграда псветљена фарпвима) .

Снимак из педесетих гпдина прпшлпг века

Тпкпм ппстављаоа излпжбе

4. Пријем кпд председника ппщтине Суршин
У ппнедељак 27.02.2017. делегација нащег удружеоа, кпју су шинили Вплга Илић, Фраоп
Фабијанец и Бпжидар Јпјић, била је у ппсети ппщтини Суршин, где их је врлп срдашнп
дпшекап председник ппщтине, гпсппдин Стеван Шуща, са сарадницима. Љубазни
дпмаћин се ппбринуп да сусрет пвекпвеше прпфесипнални фптпграф кап и екипа ТВ МАГ.
У име удружеоа, ппклпоена је ппщтини Суршин мпнпграфија „Бежанија у слици и реши“,
кпју је оен председник са ппсебнпм пажопм прегледап и изразип пдущевљеое истпм.
Наща председница Вплга Илић је у кратким цртама изнела истпријат, прпграмске
циљеве и нашин рада удружеоа, а Бпжа Јпјић је п истпј теми дап изјаву за ТВ Маг. кпја је
већ емитпвана у петак, 03.03.2017. Фраоп Фабијанец је представип свпје две коиге п
жртвама пспбпдилашких ратпва у Бежанији, и наравнп, ппклпнип пп један примерак
ппщтини Суршин.Такпђе је дпгпвприп сарадоу са председникпм, кпји ће му пмпгућити
увид у матишне коиге, све у циљу ппписа жртава Суршина и пкплних села у
пслпбпдилашким ратпвима у 20.веку.

Мпрамп да наппменемп, за разлику пд
пријема (пре гпдину ипп дана) кпд „нащег“
преседника ппщтине г. Шапића, пвај сусрет
је бип пун ппгпдак. Јпщ једнпм искрена
захвалнпст љубазнпм дпмаћину г. Стевану Шущи.

Фраоа

Бпжа

Председник
ппщтине
Шуща

5. Коижевнп веше

11.05.2017.

6. Одржана Скупщтина нащег удружеоа
У шетвртак, 18.05.2017. пдржана је Скупщтина удружеоа ппд председнищтвпм Драгана
Гпгића. Билп је присутнп пкп 40 шланпва (мнпги Бежанинци су се пдазвали нащем ппзиву
да узму ушещћа у Скупщтини) а теме су биле: гасификација, статус зграде старе щкпле,
најстарије бежанијскп грпбље, прпслава Духпва и "Мемпријал Бпщка Шљивара тенте".
Мнпги присутни су ппнудили свпја средства (за пве и наредне активнпсти) без кпјих је
немпгуће прганизпвати билп щта.

Д. Гпгић, В. Илић и З. Матијащевић

7. ИЗЛЕТИ
Мнпги шланпви нащег удружеоа били су на прекп 30 излета, кпје су прганизпвали
шланпви пензипнера – щумара (бивщи прпфеспри, директпри...). Ппщтп су прганизатпри
“защли у гпдине”, пд пре две гпдине ми смп преузели пву прганизацију излета.
У 2017-пј смп ппсетили Ваљевп и Шабац, Златибпр, Стппића пећину, Сирпгпјнп и Ужице,
кап и Власинскп језерп и Сурдулицу.

Ваљевп

Златибпр

Власинскп језерп

И у Нпвпј гпдини наставићемп са прганизацијпм излета и на време ћемп вас
пбавещтавати п дестинацијама, терминима и услпвима...

8. Били смп на прпслави 75 гпдина ЗЗЗСК Бепграда
У понедељак, 29.05.2017. делегација нашег удружења била је у Заводу за
заштиту споменика културе (ЗЗЗСК) међу гостима на прослави поводом 57
година постојања завода.

Међу гпстима је бип и градски меначер Гпран Весић, кап и брпјни ппсленици из света
културе. Тпм приликпм урушене су наще ппзивнице за прпславу ДУХОВА директпрки
Завпда, Оливери Вушкпвић, ппмпћнику градскпг секретара за културу, Андрији Бпјанићу
и Нади Живкпвић из Завпда, кпја је преппзнала и ппдржала наще настпјаое да се птргне
пд забправа истприја Бежаније и кпја већ дужи перипд сарађује са нащим удружеоем
пкп најстаријег грпбља и зграде старе щкпле. Она нас је пбавестила да ће дп краја јуна
бити урађен елабпрат (пд стране Завпда) п згради старе щкпле и да ће тада бити
прпслеђен Републишкпм завпду, а пвај даље на владу Србије. Ошекујемп да пва зграда
ппстане СПОМЕНИК КУЛТУРЕ.

9. Прпслављена слава Духпви
04.06.2017. пдржана је прпслава бежанијске славе ДУХОВИ.
Дпмаћин славе бип је Дущан Кпвашевић – Ћаленски са супругпм Јпванпм.
Сутрадан, 05.06.2017. приређен је рушак за 150 гпстију у прекраснпм амбијенту
на Јпцинпј Ади (плац Ћаленских) ппд щатприма.

10. Мемпријал Бпщка Шљивара - Тенте
У пквиру прпславе сепске славе ДУХОВИ, пп заврщетку Свешане Литије (04.06.2017.)
на стадипну ФК “Бежанија” приређен је пригпдан прпграм и финале пмладинскпг
фудбалскпг турнира“Мемпријал Бпщка Шљивара-Тенте”.
Ппкрпвитељ турнира бип је Бежанинац Ђпрђе Михајлпвић, кпји живи у Канади.

11. Прпслављена клупска слава
У прпстпријама ФК “Бежанија”, 04.06. 2017. прпслављена је клупска слава а дпмаћин је
бип Драган Гпгић.
Наппмена:
Ф.К. “Бежанија” је преузеп славу ДУХОВИ
и слави је пд 2016-те гпдине.

12. Јубиларна - Пета пасуљијада

30.09.2017.

13. Кпнференција п културним дпбрима
У октобру 2017. у Заводу за заштиту споменика културе (ЗЗЗСК) Београда
одржана је конференција о културним добрима. Покровитељ је била
Скупштина града, а на почетку конференције скупу се, после поздравног
говора директорке ЗЗЗСК Оливере Вучковић, обратио Горан Весић градски
менаџер. Обзиром да је зграда старе бежанијске школе пред добијањем
статуса СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ (ТАЈ СТАТУС ИМА БЕЖАНИЈСКА ЦРКВА),
захваљујући Нади Живковић и Александри Дабижић из ЗЗЗСК, наше
удружење је добило позив и тиме било почаствовано да узме учешће на
овом значајном скупу. Испред удружења на конференцији су били Волга
Илић, Зоран Матијашевић и Светлан Лекић.

14. Свешана дпдела признаоа у Скупщтини града
У суботу, 14.10.2017. у свечаној сали Скупштине града (Стари Двор) одржана
је додела признања и уручивање витешког мача "ЗЛАТНИ ВИТЕЗ"
заслужним институцијама, уметницима, појединцима, медијима... Ова
признања добили су Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј, Компаније
Телеком и Браћа Карић... У програму су учествовали наши истакнути
оперски и драмски уметници, Краљевски витезови и племкиње, Деца
принчеви и принцезе...

Част да присуствују пвпм свешанпм шину имали су и шланпви нащег удружеоа (Б.
Кпвашевић, В. Илић и З. Матијащевић).
Тпм приликпм Краљевски ред витезпва дпделип је и нащем удружеоу специјалну
ппвељу за све пнп щтп радимп да би птргли пд забправа бурну истприју наще Бежаније.

15. Били смп у Републишкпм завпду за защтиту сппменика културе
У шетвртак, 19.10.2017. делегација нащег удружеоа (Вплга Илић, Зпран Матијащевић и
Светлан Лекић) бправила је у Републишкпм завпду за защтиту сппменика културе (ЗЗЗСК)
и тпм приликпм пбавещтени су п прпцедури да зграда старе щкпле ппстане СПОМЕНИК
КУЛТУРЕ.

З. Матијашевић, Г. Митрпвић и В. Илић

Дпмаћин у РЗЗЗСК била је, вище негп љубазна, Др. Гпрдана Митрпвић, кпја је житељка
Нпвпг Бепграда (Нпви Бепград је изграђен на теритприји атара села Бежаније) па је такп
и имала мпралну пбавезу да ппмпгне нащем удружеоу. Она нас је пбавестила да ће
елабпрат дпбијен пд Градскпг завпда за защтиту сппменика културе бити дп краја гпдине
прпслеђен Министарству културе. Овп министарствп щаље предлпг (елабпрат) Сектпру
за закпнпдавствп владе Србије, Министарству за еврппске интеграције, кап и
Министарству за финансије. Пп сагласнпсти пвих институција прелпг пдлази на Владу
Србије на кпнашнп усвајаое.

16. Грпбље умпрених из лпгпра на Сајмищту
у Бежанији ппзнатп кап партизанскп
Ппсле мнпгп гпдина застпја, пдржан је парастпс (служип га нащ свещтеник Драган
Глумац) и пплпжен венац (нащег удружеоа) на сппменик жртвама лпгпра Сајмищте, кап
и цвеће. У свпјим гпвприма (В. Илић и Д. Глумац) указали су на знашај ппклпоеоа
сенима жртава кап и тп да се таква места страдаоа никад не забправе.

Наще удружеое ће истрајати на тпме да се пвп стратищте ппсебнп пбележи и уреди,
какп би билп виднп и дпступнп суграђанима (јер ни најближи житељи из пкплних зграда
не знају за пвп грпбље где је умпренп прекп 8000 лпгпраща).
Овај сппменик је свешанп пткривен пре 66 гпдина (1951.) и на Дан Бпрца (04.јула) сваке
гпдине се ищлп на пвп грпбље. У ппследое време кап да је забправљенп (ипак мпра се
рећи да пснпвне щкпле "Јпван Стерија Ппппвић" и "Милан Ракић" прганизују ппсете
пвпм стратищту).

17. Песнишкп веше

05.11.2017.

18. Одржан вепма важан састанак у згради старе щкпле
У понедељак, 23.10.2017. у згради старе школе у Бежанији одржан је значајан
састанак.
Овај састанак је организовао наш Бежанинац, Срђан Минић, иначе члан
Надзорног одбора аеродрома “Никола Тесла” и председник месног одбора
СНС Бежанија.
Присутни су били: Ивона Јевтић-градски секретар за културу, Саша
Влаисављевић-генерални директор аеродрома "Никола Тесла" са својим
тимом (Раша Ристивојевић-извршни директор, Петар Јарић-члан Надзорног
одбора), Стево Марушић-члан градске владе, повереник СНС-а за Н. Београд,
Немања Ђукић-заменик повереника, општински одборник Димитрије Лазић,
Душан Витомировић-директор О.Ш. "М. Ракић" и Дарко Егер-директор О.Ш.
"Књегиња Милица".
Састанку су присуствовали чланови нашег удружења: Волга Илићпредседник удружења, Драган Гогић-председавајући скупштине удружења,
Олгица Башкот, Стева Нешковић, Бранко Стојановић-Грдица, Бане
Ковачевић-Ћаленски, Зоран Матијашевић, Слободан Рашковић-Цвек,
Мирослав Кокотовић, Којица Белановић, Фрањо Фабијанец, Божидар Јојић...
Главна тема састанка је била зграда старе школе и начин како да се она
уреди за организовање културних манифестација (песничке и књижевне
вечери, концерти, уметничке радионице...)

19. Аерпдрпм “Никпла Тесла” ппмпгап нащем удружеоу

20. Најстарије Бежанијскп грпбље
Мнпги житељи Бежаније, а ппгптпвп Нпвпг Бепграда, не знају да је између парне
стране Впјвпђанске улице (кпд прпдавнице "Батпс") и Бежанијске кпсе ппстпјалп
грпбље, у кпме су ппкппани ппсмртни пстаци предака свих бежанијских ппрпдица.
Грпбље је престалп да ради 1894. гпдине.
Ми смп пдавнп ппднели захтев да пвп грпбље, кпје је разрущенп, а сппменици
развушени, ппстане мемпријалнп. Завпд за защтиту сппменика културе Бепграда је
ппдржап пву нащу иницијативу...
Тпкпм целе гпдине, у вище наврата радници «Градскпг зеленила» и «Градске шистпће
радили су на уређеоу пвпг грпбља.

Цивилизацијска срампта

За време летпшоих радпва

Радпви су настављени и у децембру и извпде се кад гпд временске прилике дпзвпле.

Нећемп пдустати све дпк грпбље не буде уређенп кап мемпријалнп.

21. Кпнцерт Владе Канића

15.12.2017.

22. Преднпвпгпдищое дружеое

Ппслпвни клуб и рестпран "Кпщутоак“

25.12.2017.

