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ровали у просперитет, у људе са 
енергијом и визијом који не раз-
мишљају о себи, већ о томе шта 
ће оставити иза себе, остварили 
смо резултате. Урадили смо мно-
го, урадићемо још више!

Имамо енергију, знање и ис-
крену вољу да наставимо да се 
боримо за наш Савски венац, за 
бољу будућност свих вас и гене-
рација које долазе. Желимо да 
нашим залагањем и радом при-
вучемо још више инвеститора, да 
Савски венац буде општина која 
пружа најбоље могуће услове за 
живот. Заједно са вама то можемо 
да остваримо.

Идемо даље!

Ирена Вујовић

Председница Градске општине 
Савски венац

Поштовани грађани,

Наша општина је данас најбољи 
пример како се Београд развија 
и на који начин ће се развијати у 
наредном периоду. Поносна сам 
на све што је урађено у претходне 
три године и што се напредак 
види подједнако у свим делови-
ма општине. Обновљене су бројне 
улице, фасаде, уређени паркови, 
изграђена дечја игралишта и тере-
ни за спорт и рекреацију.

Највећи пројекат у овом делу 
Европе - “Београд на води”, осим 
што привлачи нове инвестиције, 
подстакао је и реализацију дру-
гих важних пројеката на Савском 
венцу. Почела је реконструкција 
Савског трга. Већ следеће године 
имаћемо један од најлепших тр-
гова у Београду. Савска улица ће 
бити проширена и повезана са 
Булеваром Вудроа Вилсона, који 
је у изградњи. Радиће се и рекон-
струкција Улице Краљевића Мар-
ка, као и најважније и најпромет-
није саобраћајнице у граду, Улице 
кнеза Милоша.

Убрзани развој Београда данас 
је најуочљивији на нашој општи-
ни. Захваљујући вама који сте ве-
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Скупштина ГО Савски венац

ОДРЖАНЕ 23. И 24. 
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

На 23. седници Скупштине Градске општине Савски 
венац, одржаној 6. јуна 2019. године, одборници су 

усвојили две веома значајне одлуке из области финан-
сија – Одлуку о завршном рачуну Градске општине Сав-
ски венац за 2018. годину и Одлуку о првом ребалансу 
буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину. 
На истој седници пред одборницима се нашла и Одлу-
ка о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске 
општине Савски венац. Такође, усвојено је и решење о 
разрешењу, а затим и o именовању председника Над-
зорног одбора Туристичке организације Градске општи-
не Савски венац, као и решење о именовању члана 

Надзорног одбора Туристичке организације Градске 
општине Савски венац.

На 24. седници Скупштине Градске општине Савски 
венац, одржаној 8. јула 2019. године, на дневном реду 
је била Одлука о давању позитивног мишљења на На-
црт одлуке о промени Статута града Београда, коју су 
једногласно усвојили сви присутни одборници. Пре-
дметна одлука је разматрана на захтев Градског већа 
града Београда, како би одборници скупштина градских 
општина били упознати са Нацртом одлуке о промени 
Статута града Београда и исказали своје мишљење. 
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Jош једна реконструисана улица на Савском венцу
НОВО ЛИЦЕ РЕСАВСКЕ

Реконструисани део Ресавске улице, од Немањине до Вишеградске, 
пуштен је за саобраћај 1. јула, а грађани овог дела општине Савски ве-

нац добили су проширене тротоаре и уређен коловоз, док је  комплетна 
водоводна, канализациона и топловодна инсталација замењена.

Завршене радове обишли су и председница општине Савски венац 
Ирена Вујовић и заменик градоначелника Горан Весић.

Ирена Вујовић je том приликом рекла да је Ресавска улица у претход-
ном периоду била у јако лошем стању, те да је на иницијативу грађана ова 
улица преуређена.

„Иницијативу смо упутили Граду 
Београду и овом приликом желим 
да захвалим заменику градоначел-
ника, секретарима и директорима 
јавних комуналних предузећа што 
нам излазе у сусрет, јер овакви 
пројекти су од великог значаја 
за општину Савски венац и њене 
грађане“, навела је Вујовићева и 
додала да су сви радови изведени у 
предвиђеном року, а Савски венац 
је после Булевара кнеза Алексан-
дра Карађорђевића, Баје Пивља-
нина, Љутице Богдана и бројних 
других реконструисаних улица у 
претходном периоду, добио још 
једну потпуно обновљену улицу, 
што доприноси побољшању квали-
тета живота грађана.

Горан Весић је казао да је ули-
ца сређена тако да наредних два-
десетак година неће морати да се 
реконструише.

„Током реконструкције су-
жен је коловоз са 7,5 метара на 
шест метара, чиме је проширен 
тротоар за пешаке, који нису мог-
ли да пролазе због паркираних 
аутомобила. Урађени су камени 
ивичњаци и око дрвећа, како би 
се спречило паркирање близу са-
мог стабла и по његовом корењу. 
Обележена су нова паркинг места 
и на тај начин смо показали како 
се уређује једна градска улица“, 
рекао је заменик градоначелни-
ка, додајући да је по мерењима 
Института за саобраћај, за опте-
рећење у овој улици рађено три 
слоја асфалта и камени агрегат.

РАДОВИ У БУЛЕВАРУ 
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА  
ДО 15. СЕПТЕМБРА

Чланови Већа Градске општи-
не Савски венац Урош Трипко-

вић и Страхиња Кукић и по-
моћник председнице општине 
Александар Дујановић обишли су 
са представницима ЈКП  „Београд 
- пут“  радове на реконструкцији 
Булевара војводе Путника, у делу 
од Топчидерске звезде до Улице 
Петра Чајковског, који су започети 
8. августа.
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Такође, на иницијативу грађана 
општине Савски венац током лета 
је реконструисан асфалт у улици-
ма Бошка Петровића и Стјепана 
Филиповића.

За чистији Савски венац
НОВИ КОНТЕЈНЕРИ  
НА ОПШТИНИ

ЈКП „Градска чистоћа“ започело 
је почетком јуна акцију замене 

оштећених и дотрајалих контејне-
ра на територији општине Савски 
венац. Том приликом замењена 
су 132 контејнера и постављене 
42 нове бетонске канте, а акцију 
су испратили председница општи-
не Ирена Вујовић и директор ЈКП 
„Градска чистоћа“ Марко Попадић.

Вујовићева је похвалила са-
радњу са ЈКП и додала да је са 
директором овог предузећа дого-
ворено да се додатно појача анга-
жовање екипа „Градске чистоће“ 
на општини Савски венац.

„Свакодневно разговарамо са 
грађанима и уважавамо њихове 
предлоге. Контејнери на одређе-
ним локацијама на нашој општи-
ни били су у лошем стању, а не-
достајале су и ђубријере, што је 
решено кроз ову акцију“, рекла је 
том приликом Ирена Вујовић. Она 
је нагласила да су потребе грађа-
на на првом месту и додала да 

Реконструкцијом је предвиђена замена асфалтних слојева у коловозу, 
замена ивичњака, као и комплетна реконструкција тротоара, хоризонтал-
не и вертикалне сигнализације у укупној дужини од 450 метара. Током из-
вођења радова, чији се завршетак планира 15. септембра, улица ће бити 
затворена за саобраћај. Инвеститор радова је ЈП ,,Путеви Београда“, а из-
вођач ЈКП „Београд – пут“.

Пре

После
Улица Бошка Петровића

Улица Стјепана Филиповића

Пре

После
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Општина увек сугерише ЈКП „Градска чистоћа“ шта је то што још може да 
се уради како би се ефикасније одржавала хигијена на територији Савског 
венца, а грађанима обезбедили квалитетнији услови за живот.

Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“, истиче да је од марта 
до јула уклоњено и замењено око 1.500 судова за комунални отпад.

„Наш циљ је да систем у прикупљању и одвожењу отпада стално уна-
пређујемо у свим деловима града. Радом на терену и кроз комуникацију 
са суграђанима трудимо се да обезбедимо довољан број судова за одла-
гање отпада, што и чинимо на општини Савски венац“, рекао је Попадић.

Он је додао да ће у наредном периоду бити појачан интензитет прања 
улица на подручју целе општине, као и да ће се тротоари и стајалишта до-
датно чистити новим чистилицама.

Радови у основним школама и вртићима
БОЉИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕЊЕ И БОРАВАК ДЕЦЕ

Један од приоритета Општине 
Савски венац је брига о деци и 

њиховим потребама, па је период 
летњег распуста искоришћен за 
извођење радова на текућем одр-
жавању објеката основних школа 
на територији општине. 

У свих шест основних школа из-
ведени су радови у складу са њихо-
вим потребама – молерско-фарбар-
ски, лимарски, столарски, замена 
расвете, санација мокрих чворова 
и др. У Основној школи „Антон Ска-
ла“ замењена је оштећена спољна 
столарија, а у Школи за оштећене 
слухом „Стефан Дечански“ рекон-
струисана фискултурна сала. 

Захваљујући одговорном оп-
штин ском руководству, које се 
труди да обезбеди што квалитет-
није и функционалније услове за 
боравак деце у образовним инсти-
туцијама, током августа почели су 
радови и на текућем одржавању 
вртића Предшколске установе 
„Савски венац“. У вртићима су за-
почети радови на уређењу мокрих 
чворова, молерско-фарбарски, ке-
рамичарски и водоинсталатерски 
радови, који ће бити завршени до 
краја текуће године.

Озелењавање дуж 
градских саобраћајница
БУЛЕВАР  
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 
УКРАШЕН ЦВЕЋЕМ

Цвеће дуж Булевара војводе 
Мишића код Београдског сајма 

поставили су овог августа радници 
ЈКП „Зеленило-Београд“. На ме-
талну заштитну ограду на раздел-
ној траци, у дужини од 100 метара, 
постављено је 600 саксија у којима 
је засађено више од 4.500 комада 
сезонског цвећа, шибља и пере-
нама различитих врста, чиме је 
постигнута динамика вертикалног 
озелењавања.

Вертикално озелењавање дуж 
градских саобраћајница новитет 
је овог предузећа када је у питању 
улепшавање Београда, а у августу 
је улепшан и булевар на нашој 
општини.Вртић „Јелена Анжујска“

Пре

После



Задатак Eко-патроле је да по 
пријему пријаве у што краћем 
року изађе на терен и уклони ко-
мунални неред са јавне површине. 
То подразумева кошење траве, са-
купљање лаког отпада, уклањање 
мањих депонија, уређење парко-
ва, урбаних џепова и осталих јав-
них површина.

У наредном периоду настављамо 
истом динамиком, са истим циљем 
– да нашу општину учинимо лепшим 
и уређенијим местом за живот.

Грађани комунални неред на 
јавним површинама могу прија-
вити Еко-патроли на имејл-ад-
ресу: ekopatrola@savskivenac.rs 
или предати захтев на писарници 
општине, сваког радног дана од 
07.30 до 15.30 часова.

Биљке разних боја и облика листова и цветова дају текстуру и колорит 
заштитној огради на разделној траци ове прометне саобраћајнице. Како 
би се биљке одржале постављен је аутоматски систем за заливање „кап 
по кап“.

Овај својеврсни „зелени зид“ у Булевару војводе Мишића допринеће 
лепшем изгледу окружења и саме саобраћајнице, смањењу буке и апсор-
боваће загађујуће материје из ваздуха које потичу од великог броја ауто-
мобила.

Зa уређенији Савски венац
ЕКО-ПАТРОЛА СВАКОДНЕВНО НА ТЕРЕНУ

Еко-патрола Градске општине Савски венац интензивно ради на уређењу 
јавних зелених површина на територији oпштине. Екипе су свакодневно 

на терену, a захваљујући иницијативи грађана током ове године потпуно је 
уређено преко 40 јавних површина. 
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Једна од три сталне манифестације у области кул-
туре, које организује Општина Савски венац, од ове 
године је и „Лето фест“, којом су обједињене четири 
тематске целине - Васкршње чаролије, Ентер - музич-
ки фестивал, Петровдански сабор и Дечије летње 
игре. Осим промоције породичних вредности, културе 
и традиције, циљ манифестације је и промоција турис-
тичких потенцијала Топчидерског парка, где се сви до-
гађаји одржавају. Сви садржаји у оквиру „Лето феста“ 
бесплатни су за посетиоце.

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ  
НА „ВАСКРШЊИМ ЧАРОЛИЈАМА“

У сусрет најрадоснијем хришћанском празнику - 
Васкрсу, испред Конака кнеза Милоша у Топчидерском 
парку, 27. и 28. априла окупио се велики број малиша-
на који су уживали у богатом културно-уметничком и 
забавном програму „Васкршњих чаролија“. Поред ле-
пог дружења, креативних радионица и осталих садр-
жаја, за децу је организовано такмичење за најлепше 
осликано и најтврђе јаје, а победници су освојили за-
нимљиве награде. 

Манифестацију је отворио председник Скупштине 
општине Савски венац Немања Берић, који је честитао 
Васкрс свим суграђанима који славе и дружио се са ма-
лишанима.

„Радује ме што је дошло оволико деце са својим 
родитељима, бакама и декама, у празничном распо-
ложењу. Такође, радује ме што сви програми и мани-
фестације које Општина Савски венац организује увек 

измаме најлепше дечије осмехе и задовољство ста-
ријих, што нам је подстрек и мотивација да наставимо 
у истом правцу и убудуће“, поручио је том приликом 
Берић.

„Васкршње чаролије“ малишанима су улепшали 
омиљени дечији аниматор Предраг Вуковић Пеђолино, 
кловновске представе, културно-уметничка друштва, 
ди-џејеви, плесни перформанси, маскоте, жонглери, а 
имали су прилику и да се добро забаве уз спортско-ре-
креативне и ликовне радионице које су организоване.

У такмичарском делу програма најбољи учесник на-
грађен је електричним скејт-бордом, другопласирани 
дечјим бициклом, а награда за освојено треће место 
био је тротинет.

Ове године у оквиру „Васкршњих чаролија“ при-
ређено је такмичење основних школа са територије 
општине и вртића Предшколске установе „Савски ве-
нац“ у избору за најлепшу корпу, а победници су на-
грађени лаптоп рачунаром.

Л Е ТО  Ф Е С Т
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Грађани Савског венца, али и житељи других београдских општина, имали су много 
разлога да у протеклом периоду посете Топчидерски парк - место где су се у оквиру „Лето 
феста“ одржавале културно-забавне манифестације намењене свим генерацијама наших 

суграђана, а посебно оним најмлађима. Посетиоци су имали прилику да уз разноврсне 
садржаје лето проведу на најбољи могући начин, у предивној природи Топчидерског парка.
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НА ЕНТЕР ФЕСТИВАЛУ  
ПРЕКО 35 ХИЉАДА ПОСЕТИЛАЦА

Музички фестивал „Ентер“ и ове године је одржан 
последњег јунског викенда, у Топчидерском парку. То-
ком три дана богатог музичког програма, посетиоци су 
имали прилику да уживају у наступима популарних из-
вођача светске и домаће сцене. Као и прошле године, 
фестивалски простор био је смештен у најлепшем бе-
оградском парку, у делу од Топчидерске улице према 
Мосту на Ади, а улаз за посетиоце био је бесплатан.

Фестивал је почео 27. јуна, наступима британске 
тинејџ звезде Рике и домаћих звезди Ангелине и Саре 
Јо, док је због лоших временских услова планирани 
наступ славне британске звезде Соник одложен за дру-
ги фестивалски дан. Поред Соник, публику су 28. јуна 
забављали С.А.Р.С, Генерација 5, Мортал Комбат, Ис-
каз, НБГ, Кика, Поинт Бланк и други извођачи.

Последње вече „Ентер“ фестивала било је посвеће-
но реп музици, а обележили су га наступи најактуел-
нијих домаћих извођача овог популарног правца, као 
што су Цоби, Газда Паја, Вук Моб, Сурил, Мили, Фокс 
и друге реп звезде, али и рекордан број посетилаца у 
Топчидерском парку.

Фестивал је протекао у позитивној атмосфери, а по-
сетило га је и ове године преко 35.000 људи током три 
фестивалска дана. 

НАСТАВАК ТРАДИЦИЈЕ - ОДРЖАН 
ТРЕЋИ „ПЕТРОВДАНСКИ САБОР“

Традиционална манифестација „Петровдански 
сабор“ трећу годину заредом окупља велики број 
суграђана у Топчидерском парку. Поводом славе 
топчидерске Цркве Светих апостола Петра и Павла, 
ове године је 13. јула приређен разноврстан култур-
но-уметнички програм испред Конака кнеза Милоша. 
Манифестацију је свечано отворио члан Већа Градске 
општине Савски венац Страхиња Кукић.

Овогодишњи „Петровдански сабор“ обележили су 
наступи културно-уметничких друштава, уз традицио-
налну игру и песму којом од заборава чувају српско 

наслеђе и народни дух. Најмлађе посетиоце одуше-
вила је кловновска представа „Шашавков шоу“, као и 
популарна представа „Фрозен“, док је старија публика 
имала прилику да чује интересантне приче и предања 
о Петровдану, као и обичајима и веровањима која се 
везују за овај празник.

Осим бројних бесплатних садржаја и атракција за 
децу, попут трамболина и тобогана, малишане су по-
себно обрадовале маскоте омиљених јунака из цр-
таних филмова које су дефиловале Топчидерским 
парком, дружиле се и фотографисале са њима. Петров-
дански сабор завршен је традиционалним дељењем 
колача од јабуке, познатијег као „петровача“, јер према 
народном веровању јабуке имају посебну симболику 
за Петровдан.

„ДЕЧИЈЕ ЛЕТЊЕ ИГРЕ“ ЗА КРАЈ ЛЕТА

Последња манифестација у оквиру „Лето фес-
та 2019“ - „Дечије летње игре“, почела је 31. августа. 
Општина Савски венац и ове године је приредила бо-
гат културно-уметнички и забавни програм за своје 
најмлађе суграђане, у оквиру дечије манифестације 
која се одржавала сваке суботе и недеље, до 15. сеп-
тембра, испред Конака кнеза Милоша у Топчидерском 
парку.

Малишани су имали прилику да уживају у мноштву 
бесплатних садржаја - позоришним представама, му-
зичко-забавном програму, спортским и плесним ра-
дионицама, кроз које су их водили аниматори и умет-
ници. Поред програма за децу и одрасли су имали 
прилику да уживају у позоришним представама.

„Дечије летње игре“, као саставни део сталне мани-
фестације „Лето фест“, организују се с циљем да деца 
своје слободно време проведу квалитетно и да кроз 
забаву, игру и дружење развијају машту и креативност.



за наше грађане
ЗАЈЕДНO СА ГРАЂАНИМА ДО НАЈБОЉИХ РЕШЕЊА

Захваљујући доброј комуникацији са грађанима и њиховом активном 
учешћу у активностима општине, Савски венац се развија, напредује и 

постаје боље место за живот.

Руководство Општине на челу са председницом Иреном Вујовић ту је 
да саслуша проблеме, предлоге, сугестије, али и критике грађана и да  у 
складу са надлежностима учини све што је у могућности.

Поред редовног пријема грађана који се врши у општини, председница 
општине и сви општински функционери свакодневно са грађанима разго-
варају и на терену. На позив становника Западног Врачара председница 
Ирена Вујовић посетила је овај део Савског венца, где је разговарала са 
суграђанима о решавању комуналних, стамбених и других проблема са 
којима се сусрећу.

Члан Већа општине Савски ве-
нац Милош Видовић, помоћник 
председнице Александар Дујано-
вић и  помоћник директора Сао-
браћајног института  ЦИП Срђан 
Ђокић разговарали су са грађани-
ма Сењака о пројекту постављања 
звучног зида за заштиту од буке и 
гумених плоча на Новом желез-
ничком мосту, како би се амор-
тизовали негативни утицаји  и 
смањила бука коју стварају возо-
ви.

На иницијативу управника 
стамбених заједница из Ресавске 
улице, члан Већа општине Савски 
венац Милош Видовић и помоћ-
ник председнице општине Алек-
сандар Дујановић организовали су 
састанак којем су присуствовали и 
представници ЈП „Градско стамбе-
но“. На састанку се разговарало о 
текућим проблемима станара из 
Ресавске, као и о начину њиховог 
решавања.

Врата општине Савски венац су 
отворена за грађане, а кроз добру 
сарадњу са Градом Београдом и 
јавним комуналним предузећима, 
Општина ће се и убудуће трудити 
да њихове иницијативе реализује, 
у циљу да се квалитет живота на 
Савском венцу подигне на виши 
ниво.

ГРАЂАНИМА УРУЧЕНИ 
ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНО 
ПЛИВАЊЕ  
НА „ТАШУ“

Председница Градске општине 
Савски венац Ирена Вујовић и 

директор СРЦ „Ташмајдан“ Милан 
Нововић уручили су грађанима ва-
учере за бесплатно рекреативно 
пливање на базенима овог спорт-
ско-рекреативног центра.

Ирена Вујовић изразила је за-
довољство због великог интере-
совања грађана за бесплатне про-
граме које организује Општина 
Савски венац и додала да је циљ 
општине да оваквим садржајима 
подстиче здраве животне навике и 
укључи што више својих суграђана 
у рекреативно бављење спортом.

- Као општина која води одго-
ворну социјалну политику, трећу 
годину заредом организујемо бес-
платно рекреативно пливање за 
наше грађане, а ове године смо у 
сарадњи са СРЦ „Ташмајдан“ за њих 
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инвалида, као и представници удружења „Друштвене делатности особа 
са инвалидитетом“ и Друштва за церебралну и дечију парализу Нови Бе-
оград.

Након презентације пројекта, Урош Трипковић је уручио двоје нових 
инвалидских колица особама са инвалидитетом како би се оснажили и ак-
тивно укључили у спорт.

Представници СТИБ су изразили захвалност Општини Савски венац на 
континуираној подршци инклузији и укључивању особа са инвалидитетом 
у спорт.

Општина Савски венац на  „Сајму за треће доба“
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА  
НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНА ОСТАЈЕ  
НАШ ПРИОРИТЕТ 

Општина Савски венац учествова-
ла је на овогодишњем, шестом 

по реду „Сајму за треће доба“ који је 
одржан 28. и 29. маја на Београдском 
сајму. Највећу регионалну манифеста-
цију намењену популацији сениора,  
као и особама у добу 55+,  сваке годи-
не посети неколико десетина хиљада 
људи. Сајам је организован под по-
кровитељством председника Репу-
блике Србије, док је суорганизатор 
манифестације Град Београд. 

Од посебног интереса за посетиоце 
овог сајма је  представљање програма 
и бенефита за сениоре у надлежнос-
ти градских општина, па су тако најс-
тарији суграђани, који су посетили 
штанд општине Савски венац, имали прилику да се информишу о бројним 
бесплатним програмима које Општина нуди, међу којима су излети најпо-
пуларнији, као и да на лицу места бесплатно провере диоптрију, оштрину 
вида, измере крви притисак или добију савет лекара Завода за здравстве-
ну заштиту радника „Железнице Србије“. 

Осим општина, погодности за припаднике трећег доба понудило је око 
60  комерцијалних излагача, као и бројна градска предузећа. На једном 
месту свим посетиоцима биле су доступне разноврсне услуге, попусти, 
поклони, програми и производи који за циљ имају подстицање активног 
живота популације 55+.

обезбедили 650 ваучера – рекла 
је Вујовић, похваливши сарадњу 
општине са СРЦ „Ташмајдан“.

Милан Нововић  похвалио је 
визију развоја општине Савски 
венац и бригу за своје суграђане 
коју, како је навео, председница 
Ирена Вујовић показује.

-  Оно што се показало кроз овај 
пројекат који се реализује већ не-
колико година јесте чињеница да 
су суграђани, а посебно они најс-
тарији, задовољни оним што им 
„Ташмајдан“ пружа и надам се да 
ће и убудуће тако остати - поручио 
је Нововић.

Бесплатни ваучери подразуме-
вају четири термина за пливање 
која се могу искористити до краја 
ове године. 

ПОДРШКА ОСОБАМА  
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Завршна манифестација у окви-
ру пројекта „Спортско-рекре-

ативни инклузивни програм осо-
бама са инвалидитетом“ одржана 
је 23. јуна у просторијама Дечијег 
културног центра „Мајдан“ у ор-
ганизацији Стонотениског клуба 
инвалида (СТИБ), а уз подршку 
Општине Савски венац.

Манифестацији је присуство-
вао члан Већа општине Савски ве-
нац Урош Трипковић, представни-
ци и чланови Стонотениског клуба 



 КАКО БИТИ  
БЕЗБЕДНИЈИ  
У САОБРАЋАЈУ

Општинско такмичење у окви-
ру пројекта „Како бити безбе-

днији у саобраћају“ одржано је у 
Свечаној сали Општине Савски ве-
нац. Циљ овог пројекта је  утврђи-
вање и надоградња већ постојећих 
знања у области саобраћаја кроз 
специфично формирану едукацију 
као и да се подстакну учитељи да 
уче децу безбедном понашању у 
саобраћају.

Такмичили су се ученици од I до 
IV разреда основних  школа са Сав-
ског венца. Концепт такмичења 
био је прилагођен узрасту деце и 
састојао  се из три игре и практич-
ног полигона.

За најбоље екипе и њихове 
школе обезбеђене су и вредне на-
граде, које је учесницима уручио 
заменик председнице општине и 
председник Комисије за коорди-
нацију безбедности саобраћаја на 
путевима Градске општине Савски 
венац Зоран Коцић.

Прво место освојила је ОШ 
„Петар Петровић Његош“  која је 
добила   лаптоп рачунар,  док су 
најбољим учитељицама додељени 
ваучери за куповину. Три првопла-
сиране екипе добиле су медаље а 
сви учесници поклон мајице. По-
беднику сваког разреда уручен је 
пехар за школу.

Одабир је вршен на основу ре-
зултата теста који су ученици ради-
ли у школама  и на основу радова 
које су слали, а који су аутоматски 
били у квалификацији за квиз. Ре-
ализација пројеката у школама 
на Савском венцу подржана је од 
стране Секретаријата за саобраћај 
града Београда.

Сениори су на сајму имали прилику и да учествују у забавним ради-
оницама и наградним играма, освоје вредне поклоне и бројне попусте, 
сазнају и одаберу како да испуне своје слободно време и забораве на 
усамљеност. Улаз је био бесплатан.

Награде за успех
НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА  
УРУЧЕНИ ПОКЛОНИ И ПРИЗНАЊА

Општина Савски венац је и ове године организовала пријем за најбоље 
ученике основних школа са своје територије. Пријем је уприличен 

крајем јуна  у Свечаној сали Oпштине за педесет шест свршених основаца.
Носиоцима „Вукове дипломе“ и ђацима генерације, поклоне и 

признања за постигнут одличан успех током осмогодишњег школовања, 
уручили су чланови Већа Градске општине Савски венац Милош Видовић, 
Владимир Новаковић и Страхиња Кукић.

У име Општине Савски венац, Видовић је честитао ђацима, њиховим 
родитељима, наставницима и директорима школа на успеху и додао да ће 
Општина наставити да стимулише најбоље ученике како би током даљег 
школовања наставили са добрим резултатима.

Поред признања, најбољи ученици награђени су и ваучерима за 
куповину спортске опреме.

На територији Градске општине Савски венац највећи број вуковаца 
ове године су имале основне школе „Војвода Радомир Путник“ и „Петар 
Петровић Његош“.
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„Договорили смо са руковод-
ством ЦАО града Москве заједнич-
ке активности у области спорта, 
које ће бити реализоване 2020. го-
дине, што подразумева гостовање 
младих кошаркаша са наше општи-
не на пријатељском турниру у Мос-
кви. Такође, биће нам задовољство 
да и ми будемо домаћини младим 
спортистима из Москве“, рекла је 
Ирена Вујовић и додала да је по-
ред спорта договорена и конкрет-
на сарадња у области културе, као 
и да се разговарало о одржавању 
манифестације „Сајам општина“, 
која ће бити организована од стра-
не две општине, како у Москви, 
тако и у Београду.

Током посете Москви, чланови 
делегације општине Савски венац 
имали су прилику и да се ближе 
упознају са пројектом „Мој округ“, 
који се реализује у свим окрузима 
града Москве ради ефикаснијег 
решавања комуналних и других 
проблема, а све у циљу да се на 
најбољи начин одговори на пот-
ребе грађана, као и да присуствују 
Међународном војно-музичком 
фестивалу „Спаска кула“.

Током боравка у Москви, Вујовићева се састала са замеником председ-
ника ЦАО града Москве Сергејем Травкином, а са замеником председника 
задуженим за инфраструктуру, Андрејем Пришчеповим, обишла је метро 
станице које су у фази изградње.

у сарадњи са
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ  
У ОБЛАСТИ СПОРТА И КУЛТУРЕ

Градска општина Савски венац крајем маја била је домаћин деле-
гацији Централног административног округа (ЦАО) града Москве, 

која је други пут од потписивања Протокола о сарадњи посетила нашу 
општину. Делегацију из Москве у дводневној посети предводио је 
председник ЦАО града Москве Владимир Говердовски. 

Са члановима делегације у Београд је допутовала и екипа новинара 
„Вечерње Москве“, која је направила репортажу о општини Савски ве-
нац и туристичким потенцијалима Београда.

На радном састанку, који је 24. маја одржан у просторијама општи-
не Савски венац, представници две општине изразили су спремност да 
се сарадња у области спорта и културе интензивира, што је потврђено 
већ крајем августа, када је делегација ГО Савски венац, на челу са пред-
седницом Иреном Вујовић, боравила у званичној посети Москви, на 
позив Владимира Говердовског.

Сарадња Градске општине Савски венац и 
Централног административног округа града Москве



„Драго ми је што смо успели 
позоришним представама да обра-
дујемо нашу децу из Лепосавића, 
што ћемо чинити и убудуће. Желимо 
да ови малишани буду наши гости на 
Савском венцу, као и да са колегама 
из општине Лепосавић спроводимо 
још сличних активности, како бисмо 
заједно учествовали у стварању јед-
ног лепшег и бољег друштва“, рекао 
је том приликом Урош Трипковић.

Подсетивши да је ово други су-
срет представника Савског венца 
и Лепосавића након потписивања 
Споразума о сарадњи, Трипковић је 
нагласио да се разговарало о кон-
кретним пројектима и плановима.

Са представницима Градске оп-
штине Савски венац, Лепосавић је 
посетио и одборник Скупштине гра-
да Београда Владимир Павловић.

Акција добровољног 
давања крви
КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Општина Савски венац у са-
радњи са Црвеним крстом 

Савски венац и Институтом за 
трансфузију крви Србије орга-
низoвала је у мају редовну ак-
цију добровољног давања крви 
у просторијама ГО Савски венац. 
Хуманом гесту одазвао се велики 
број грађана, као и запослени у 
општинској управи.

Племенити људи дају крв, јер 
трансфузија крви нема алтернати-
ву. Осећај припадности друштву 
и сазнање да тим чином спасава-
мо нечији живот, наводе људе да 
постану редовни даваоци крви.

Сарадња Општине и Црвеног 
крста, као и заједничке акције 
добровољног давања крви, биће 
настављене и убудуће, како бис-
мо сви заједно помогли да залихе 
крви у нашим болницама буду до-
вољне. 

У посети општини Лепосавић
САРАДЊА, ПОМОЋ И ПОДРШКА

Делегација Градске општине Савски венац, у којој су били чланови 
Општинског већа Урош Трипковић и Страхиња Кукић, боравила је 

крајем априла у дводневној посети општини Лепосавић, са којом је општи-
на Савски венац недавно потписала протокол о сарадњи. Представнике 
Савског венца угостио је председник општине Лепосавић Зоран Тодић са 
сарадницима.

Тодић је нагласио да је ово само једна у низу планираних активности 
у циљу имплементације потписаног Споразума о сарадњи између две 
општине.

„Данас смо показали да то није само мртво слово на папиру, већ да је 
та сарадња кренула, а у наредном периоду ћемо је интензивирати, што ће 
се огледати у реализацији конкретних пројеката, како у области културе, 
спорта, тако и у осталим областима предвиђеним Споразумом о сарадњи“, 
рекао је Тодић и додао да је свака врста помоћи и подршке од великог 
значаја за српски народ на Косову и Метохији, а нарочито када је упућена 
најмлађим суграђанима.

У оквиру посете, гости из Београда су за преко 300 малишана из предш-
колских и школских установа из Лепосавића, Лешка и Сочанице, организо-
вали позоришну представу, што је веома обрадовало најмлађе.

14 Септембар 2019.

www.savskivenac.rs



Септембар 2019. 15

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

БГ ПРАКСА 2019
ШАНСА ЗА СТУДЕНТЕ 

Општина Савски венац је и овог лета отворила своја врата студентима 
завршних година факултета. Другу годину заредом општина учествује 

у реализацији програма Универзитетске радне праксе заједно са Градском 
управом Града Београда и Центром за развој каријере и саветовање студе-
ната Универзитета у Београду.

У оквиру програма БГ ПРАКСА 2019, пет студената завршних година сту-
дија на Београдском универзитету започело је обављање стручне праксе у 
Градској општини Савски венац, половином јуна. Програм се реализује као 
тромесечна пракса и трајаће до 17. септембра.

Поводом потписивања уговора о обављању праксе, студенте је угостио 
Владимир Јовановић, заменик начелнице Управе Градске општине Савски 
венац. Приликом свечаног потписивања уговора студентима је добродо-
шлицу пожелео и Страхиња Кукић, члан Већа Градске општине Савски ве-
нац, као и ментори и руководиоци одељења у којима обављају праксу.

БГ ПРАКСА омогућава студентима да по јединственом моделу обављају 
стручну праксу у јавним и јавним комуналним предузећима, организацио-
ним јединицама Градске управе, установама културе и градским општи-
нама, како би стекли практична знања, вештине и релевантно радно иску-
ство током студија и на тај начин унапредили своје академско образовање.

Друштвена одговорност

НОВА ДОНАЦИЈА „ПАРКИНГ СЕРВИСА“  
БЕОГРАДСКИМ ПОРОДИЛИШТИМА

Јавно-комунално предузеће „Паркинг сервис“ завршило је други циклус 
акције „Беби паркинг место“, потписивањем уговора и уручењем меди-

цинске опреме београдским породилиштима. Ове године ГАК „Народни 
фронт“ добила је пет кардиотокографа (ЦТГ), а Клиника за гинекологију и 
акушерство КЦС инструменте за хистероскопске интервенције.

Свечаности у Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра 
Србије, одржаној у јулу, присуствовали су председница Градске општине 
Савски венац Ирена Вујовић, директор „Паркинг сервиса“ Андрија Чупко-
вић и помоћник директора КЦС проф. др Јовица Миловановић.

Брига за најмлађе
ПОКЛОНИ  
ЗА МАЛИШАНЕ  
ИЗ ЗВЕЧАНСКЕ

Председник Скупштине општине 
Савски венац Немања Берић и 

члан Већа Градске општине Стра-
хиња Кукић заједно са директор-
ком маркетинга „Штарк арене“ 
Ангелином Милутиновић, обишли 
су у јуну Центар за заштиту одојча-
ди, деце и омладине у Звечанској 
и том приликом уручили пакетиће 
које је за малишане обезбедила 
„Штарк арена“.

„Овакви гестови малишани-
ма враћају осмех на лице. Није 
суштина само у помоћи, већ у 
бризи и пажњи која се пружа, као 
и комуникацији са децом“, ре-
као је Немања Берић и захвалио 
управи „Штарк арене“ што су по-
казали друштвену одговорност и 
поклонима обрадовали децу из 
Звечанске.

Ангелина Милутиновић је иста-
кла да је друштвенa одговорност 
обавезан сегмент у пословању 
„Штарк арене“.

„Осмеси деце, њихово без-
брижно одрастање уз квалитетан 
надзор свих ангажованих лица у 
Центру, биће нам подстицај за све 
будуће активности које планира-
мо“, рекла је Милутиновићева.

У оквиру посете, представници 
ГО Савски венац и „Штарк арене“ 
обишли су са координаторком 
Прихватилишта Љубицом Бзенић 
просторије Центра у Звечанској и 
дружили се са штићеницима ове 
установе.
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Ирена Вујовић је изразила задовољство што градска јавна предузећа 
кроз различите акције показују друштвену одговорност и похвалила „Пар-
кинг сервис“ јер, како је навела, предњачи у томе.

Директор ЈКП 
„Паркинг сервис“ 
Београд Андрија 
Чупковић том при-
ликом је најавио да 
ће Град Београд у 
на редним месеци-
ма поставити пота-
пајуће стубиће ис-
пред ГАК „Народни 
фронт“ и породи-
лишта у Вишеград-
ској, како би вози-
лима хитне помоћи 
било омогућено да 
се што пре парки-
рају, а мајке и бебе 
стигну до помоћи 
која им је преко по-
требна. Потапајући 
стубићи биће по-
стављени и на пар-
кинг местима резер-
висаним за родитеље који долазе по своје бебе, а паркирање ће за њих 
бити бесплатно.

Чупковић је апеловао на возаче да паркирају возила на посебно обеле-
женим паркинг местима – „беби“, јер приход од паркирања иде породи-
лиштима која су у близини. Тако прикупљена новчана средства користе се 
за куповину медицинске опреме. У близини сваког породилишта обележе-
но је по шест „беби“ паркинг места.

Живорад Николић, по-
знатији као Жика Шаре-
ница, рођен је 1. марта 
1950. године у селу Јаси-
ковица, општина Трсте-
ник. Основну школу по-
хађао је у селу, као ђак 
пешак. Гимназију је завр-
шио у Врњачкој Бањи. 

Дипломирао је руски 
језик на Филолошком фа-
култету у Београду. По 
завршетку студија ра-
дио је као професор рус-
ког језика у Медицинској 
школи у Краљеву. 

Професионални нови-
нарски живот започео је 
у „Врњачким новинама“, 
да би потом прешао у 
Радио Врњачка Бања. У 
Други програм Радио Бе-
ограда долази 1979. го-
дине, а после пет година 
прелази у Радио-телеви-
зију Београд, где уређује 
једну од најпопуларнијих 
српских ТВ емисија ужи-
во - „Жикину шарени-
цу“. Живорад Николић од 
2018. године каријеру на-
ставља на ТВ Пинк, где 
осим „Жикине шарени-
це“ води и Јутарњи про-
грам.
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1. Дуго сте житељ наше општине. 
Шта Вам се највише допада на 
Савском венцу и где најрадије од-
лазите у тренуцима одмора?

Имао сам среће да још 1988. годи-
не купим стан на Сењаку, на терито-
рији општине Савски венац. Живим 
у згради која је, што бих ја рекао „на 
вису“, као и моја кућа у Јасиковици. 
Мислим да не бих могао да жи-
вим, рецимо, на Новом Београду, 
у долини. Волим када могу да гле-
дам одозго. Из Јасиковице видим 
Крушевац. Тада, када сам га гледао 
као дете, за мене је то био неки 
далеки, недостижни свет. Одавде 
са Сењака имам диван поглед на 
Калемегдан и део ушћа Саве у Ду-
нав. То ме чини срећним. Када от-
путујем, једва чекам да се вратим 
да седнем на терасу и посматрам. 
И онда видим све што хоћу. Тада 
спајам садашњост, осећајући свој 
животни простор, прошлост, посма-
трајући Калемегдан и ванвременс-
ку димензију, гледајући у правцу 
Саве и Дунава. Дунав је једна од 
четири рајске реке које су потекле 
из раја и доспеле на земљу. Нај-
више видим када зажмурим. Тада 

су на мом екрану слике најлепше. 
Омиљени кутак ми је простор у ули-
цама Васе Пелагића и Андре Нико-
лића. Ту су бројни ресторани и ка-
фићи где радо проводим слободно 
време, срећем се са пријатељима, 
дружимо се и уживамо у лепотама 
које Сењак пружа.

2. Ваша новинарска каријера траје 
преко 40 година. Изградили сте 
сопствени стил од кога не одсту-
пате. Да ли је тешко остати свој у 
данашње време и шта бисте саве-
товали млађим колегама?

Сматрам да се у животу ништа не 
догађа и не постиже преко ноћи. 
Оно што младим колегама могу 
препоручити, то је да буду упорни и 
стрпљиви у остваривању свог циља 
и изградњи каријере. Мислим да 
није много тешко бити свој, ако 
пронађете форму и функциони-
шете удобно. Мени се то десило и 
имао сам среће да тај мој стил буде 
прихватљив гледалишту коjeм се 
обраћам.

3. „Жикина шареница“ је година-
ма једна од најгледанијих еми-
сија. Да ли је тешко остати на том 
нивоу?

Најтежи је почетак. Дуго сам бру-
сио стил који негујем. Најтеже је 
опстајати. Међутим, увек морате 
бити спремни за промене у складу 
са временом које обликује свако ст-
варалаштво.

4. Емисију сте више пута снимали 
на територији наше општине. Как-
ви су Вам утисци?

Волим дивне историјске просторе 
на Савском венцу. У протеклом пе-
риоду емисију смо снимали у најс-
таријем београдском парку - Топчи-
дерском, као и у Музеју „25. мај“. 
Дуго сам маштао да у изузетном 
простору и чаробној Кући краља 
Петра снимим емисију и посрећило 
ми се овог лета. Био је то пријатан 

и незабораван доживљај за госте, 
нашу екипу, а сигуран сам и за гле-
даоце крај малих екрана.

5.  Да ли имате времена за дру-
жење са комшијама?

Раније је тога било више, али не жа-
лим се. Нађе се време, а нађу се и 
људи. Радо одем на сењачку пија-
цу, седнем у градски превоз и по-
разговарам са својим комшијама.

6. На шта сте посебно поносни у 
свом досадашњем раду?

У добру се не узвиси, а у невољи 
не посустај! То је мото мог живота 
и стваралаштва. Мислим да функ-
ционише.

7.  Шта бисте променили на Савс-
ком венцу?

Волим овај део Београда. Мислим 
да има заиста даровитих људи, који 
умеју и знају да раде, који мењају 
наш Савски венац и у моје име, а ја 
уживам у свакој промени на боље. 
Допада ми се то што Београд сила-
зи на реке, а Савски део и Проме-
нада изгледају прелепо. Радујем се 
изградњи „Београда на води“ који 
ће нашу престоницу учинити цен-
тром овог дела Европе, што и за-
служује.

ЖИКА НИКОЛИЋ

Поглед на Београд ме чини срећним

интервју



мој Савски венац

Лаура Барна је књижевница, приповедач, роман-
сијер и есејиста. Објављује стручне радове из ис-

торије уметности, као и књижевне и ликовне критике. 
Већ тридесет година живи на Савском венцу, од којих 
шеснаест на Сењаку, где је и почело њено интересо-
вање за лик и дело велике Исидоре Секулић. Барна је 
до сада објавила преко 300 радова. Њене приче и есеји 
заступљени су у многим антологијама, зборницима и 
алманасима, а преведени су на енглески, мађарски, 
словачки и пољски језик. Добитница је више значајних 
националних награда и чланица Удружења књижев-
ника Србије. Ауторка је пројекта „Исидора нас слуша“, 
који ове године обележава десет година постојања.

Говорећи о општини на којој живи, Лаура Барна ис-
тиче да је Савски венац по географском и културном 
садржају једна од најразуђенијих, а уједно и најза-
нимљивијих београдских општина. 

„Између два рата, један његов део, Топчидерско 
брдо и Сењак, који су били зелена духовна оаза али 
ипак периферија тадашњег Београда, постају колонија 
великих умова и значајних личности српске културе, 
науке и уметности. Писци, вајари, песници, сликари, 
научници... долазе на Брдо и од њега праве чаробно 
брдо. За мене, као писца-истраживача, сасвим довољ-

на па и неисцрпна инспирација. Мило Милуновић, Ис-
идора Секулић, Жанка Стокић, Зора Петровић, Тома и 
Мара Росандић, Петар Лубарда, Веселин Чајкановић… 
ликови су мојих романа, али и личности које и данас 
лебде овим простором као чувари Костићевског осно-
вног начела: лепо, добро и корисно. На нама је да их 
активним помињањима не заборавимо“, наглашава 
књижевница на почетку разговора, говорећи о свему 
ономе што је магнетски везује за Топчидерско брдо и 
Сењак, место на коме живи, ради и ствара.

„Наравно, да не заборавим Хајд парк чији сам ре-
довни посетилац на трим-стази и који ми одмара не 
само тело него и мозак“, додаје Барна, враћајући се на 
тему о својој највећој инспирацији - Исидори Секулић. 

„Књига Моја последња главобоља, коју сам објавила 
2008. године, у целости је посвећена животу и раду Иси-
доре Секулић. И даље траје моја опсесија, пре свега чу-
десним Исидориним стваралаштвом, које је непотроши-
ве снаге и које је и данас, 142 године од њеног рођења, 
веома живо и актуелно. Археолози имају једну необичну 
али истиниту и за писце веома инспиративну изреку: Ме-
сто памти догађаје. Лично сам се уверила у то, обила-
зећи путеве и места која је Исидора походила и у којима 
је боравила и стварала, у жељи да прикупим грађу и што 

У СЛУЖБИ УМЕТНОСТИ

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИЦОМ ЛАУРОМ БАРНОМ 
И ПРОФЕСОРКОМ МИЛАНКОМ МИШЕВИЋ, 

ПИЈАНИСТОМ И КЛАВИРСКИМ ПЕДАГОГОМ
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више података за неку врсту њене романсиране биогра-
фије. Памћења староседелаца су толико жива да је де-
ловало као да Исидорин дух никада није ни одлазио са 
Топчидера и Сењака. Можда је управо то памћење мес-
та криво што сам после заједничког промовисања књи-
га са историјском тематиком, писца Владислава Бајца и 
мог романа о Исидори Секулић, одлучила да покренем 
пројекат и сачувам њен дух на нашој општини“, објашња-
ва Барна.

Ове године је обележен значајан јубилеј, десет го-
дина успешног трајања пројекта „Исидора нас слуша“, 
који уређује и води Лаура Барна. Пројекат се реализује 
уз подршку Градске општине Савски венац и Kуће 
краља Петра I, у којој се одржавају културолошке три-
бине у оквиру пројекта. Ауторка истиче да је то један 
од добрих начина да лик и дело књижевнице Исидоре 
Секулић, која је највећи део живота у Београду прове-
ла на нашој општини, одржимо у сталном светлу. 

„Случај је хтео да се пројекат одржава у истој улици 
(Васе Пелагића) у којој је Исидора провела најпродук-
тивније године свога живота и управо тај свој највред-
нији интелектуални потенцијал завештала је Општини 
Савски венац. Мислим да би данас била задовољна 
када би могла да нас види и чује, а ја ћу бити задо-
вољна уколико овај пројекат доживи и следећу десето-
годишњицу“, поручила је Барна, подсећајући на пуно 
разумевање Општине Савски венац за пројекат „Иси-
дора нас слуша“, који је, како каже, постао нераскиди-
ви део културног бића наше општине, на којој су живе-
ли и стварали многи великани. 

„На овај начин сви заједно одужујемо се нашој хе-
роини, по много чему првој, али довољно је рећи: прва 
жена академик у Срба“, наглашава Барна.

У част великој српској књижевници, Општина 
Савски венац је 2016. године установила сталну ма-
нифестацију у области културе под називом „Дани 
Исидоре Секулић“. У склопу прошлогодишње мани-
фестације, у Кући краља Петра I изведена је и пред-
става по мотивима из романа Лауре Барне „Моја по-
следња главобоља“. 

„Рецепција публике била је изванредна, што је пока-
затељ колико је Исидора Секулић и данас као културо-
лошка појава занимљива и актуелна. То се показало и 
2016. године, када смо у истом простору организовали 
велику изложбу Исидора. Први пут после Исидорине 
смрти изнесени су предмети које је завештала Универ-
зитетској библиотеци Светозар Марковић у Београду и 
од њих смо направили поставку у виду реконструкције 
Исидориног радног и животног простора. Била сам фас-
цинирана колонама људи који су дневно хрлили на Брдо 
не би ли видели, осетили, дотакли било шта од Исидо-
риних предмета. То интересовање, нарочито младих, 
био ми је сигнал да би и представа о њеном животу, 
делу и раду била исто тако занимљива. Јер, колико год 
нам се чинило да смо сазнали о Исидори Секулић, снага 
и обиље њеног духа нас изнова демантује. Срећом па је 
тако“, поручује књижевница на крају разговора.

* * *

У разговору са професорком Миланком Мишевић, 
пијанистом и клавирским педагогом, дотакли смо 

се бројних тема и догађаја који су обележили њен жи-
вот, рад и стваралаштво. Професорка Мишевић живи 
на Савском венцу од 1962. године, а овде је провела и 
највећи део своје педагошке каријере. Прво је радила 
у Музичкој школи „Станислав Бинички“ на Сењаку, а 
затим у школи „Јосип Славенски“, где је остварила вео-
ма запажене резултате. Њени ученици данас су веома 
успешни у Србији и у иностранству. Освојили су више 
од 30 награда на републичким и савезним такмичењи-
ма, као и Октобарску награду града Београда, а како и 
сама каже, сви су кренули са Сењака.

Од 1989. године професорка Мишевић ангажована 
је као самостални стручни сарадник на Факултету му-
зичке уметности у Београду. Наступала је као пијаниста, 
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камерни музичар и као солиста са оркестром. За свој 
рад више пута је добијала награде и захвалнице за 
изузетне заслуге и допринос. Она каже да се из њене 
неисцрпне уметничко-истраживачке потребе и скло-
ности да открије, упозна и домаћој публици представи 
ређе извођена или новонастала остварења српских и 
светских композитора, родила Радионица за клавирс-
ку музику, која је први пут промовисана 1993. године.

„Током више од 25 година свеукупног деловања Ра-
дионице, имали смо преко 200 концерата у склопу око 
40 различитих програма, који су наишли на изузетан 
одјек у стручној јавности. Кренули смо са тематским 
концертима. На Коларцу смо прошле године прослави-
ли јубилеј, а на том концерту су учествовали сви који 
су са мном почели као деца. Учествовали су и моји 
педагошки унучићи, ученици мојих ученика“, открила 
нам је професорка Миланка, повезујући Савски венац 
са својим креативним радом, док је, како истиче, Кућа 
краља Петра I постала њена нова оаза инспирације.

„Волим дух малих сењачких кућа, паркове, баште 
и дрвеће. Врт око Куће краља Петра, као и њен 
унутрашњи део, заиста су репрезентативни и сваки 
пут ме изнова очарају. Редовно одржавамо концерте у 
просторијама Куће. У октобру прошле године тамо сам 
представила своју књигу Прилог музичкој педагогији, у 
оквиру Дана европске баштине, намењену свим љуби-
тељима писане речи и уметности. Након промоције 
књиге приређен је концерт мојих ученика и студената. 
Све изложбе и књижевне вечери које се организују у 
Кући су квалитетног садржаја и чест сам гост у тој див-
ној оази културе, уметности и природе“, каже Миланка, 
не кријући одушевљење пријатним амбијентом овог 
здања, где је у мају ове године поново одржала про-
лећни концерт своје Радионице за клавирску музику.

Као и Радионица, и њена књига „Прилог музичкој 
педагогији“ резултат је великог искуства и богате пе-
дагошке праксе врсног клавирског педагога. Како је и 
у сижеу књиге сликовито објашњено, она уводи своје 
студенте различитих музичких струка у заводљив свет 
музике, те они заувек остају заљубљеници у музику, ос-
лобођени сујете, са високим етичким начелима, јер су 
научени да служе музици уместо да се служе музиком.

„Ја сам заљубљеник у музику. Та љубав не престаје. 
Иако сам у пензији и даље сам активна у мојој Ради-
оници за клавирску музику. Никада нисам радила за 

награде, иако их имам доста. Птица не пева да би до-
била зрно, она пева јер јој је дато да пева“, искрена је 
професорка Мишевић. Додаје да јој је од свих награда 
највећа та што се и после 50 година дружи са својим 
ученицима и студентима, које је некада учила ноте, а 
данас су се, како каже, многи од њих винули у звезде 
и постали успешни пијанисти, диригенти, професори...

„Међу омиљенима ми је последња награда коју сам 
добила, а која носи назив по мојој професорки Матусји 
Блум, за изузетне педагошке резултате и свестрано де-
ловање у образовању генерација пијаниста, а морам 
издвојити и Велику златну плакету Универзитета умет-
ности у Београду са повељом, коју сам добила 1999. 
године“, наводи Миланка Мишевић, показујући нам 
неке од награда у свом дому на Сењаку, где је живела 
са покојним супругом, познатим сликаром Раденком 
Мишевићем.

„Иако сам рођена у Сплиту, школовала се у Сарајеву, 
Савски венац и Сењак су моја постојбина. Мој муж је 
био позван у Београд да оснује школу за дизајнере, и 
тако су он и Бранко Суботић утемељили познату Школу 
за дизајнере на Дедињу. За то време ја сам дипломира-
ла и са децом из Сарајева дошла овде на Сењак“, сећа 
се професорка Мишевић, поносно показујући неке 
од уметничких слика свог супруга, који је био дугого-
дишњи професор на Факултету ликовне уметности, у 
два мандата и декан, а једно време и председник Уд-
ружења ликовних уметника Србије. 

И даље ће се ширити са Сењака „радост савреме-
ног клавирског звука“, како је Центар за музику (Вера 
Стојановић) назвао први концерт Миланкине „Ради-
онице за клавирску музику“ пре 25 година. Нови кон-
церт најављен је за 27. септембар, на Међународном 
педагошком форуму у Београду.



Септембар 2019. 21

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ПРЕГЛЕДИ У ЗАВОДУ  
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Градска општина Савски венац у сарадњи са Заводом 
за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ 

организовала је током маја и јуна неколико акција пре-
вентивних прегледа за своје суграђане. 

У мају су грађани били у прилици да без упута и 
здравствене књижице обаве бесплатне превентивне 
ултразвучне прегледе штитне жлезде, интернистичке 
прегледе са ЕКГ-ом и стоматолошке прегледе са ук-
лањањем каменца. Током јуна je грађанима Савског 

венца било омогућено да бесплатно обаве ултразвуч-
не прегледе крвних судова врата, дерматолошке пре-
гледе, као и стоматолошке прегледе са уклањањем ка-
менца, у амбулантама Завода у Савској 23.

Због великог одзива грађана превентивни прегледи 
биће организовани и у наредном периоду.

 БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

превентива пола здравља

Градска општина Савски венац у сарадњи са Заводом за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“ и Домом здравља Савски венац редовно организује 

акције бесплатних превентивних прегледа, с циљем да скрене пажњу грађанима 
на значај превенције и ране дијагностике у очувању здравља.



Промоција културе
„У СУСРЕТ СВЕТУ“ НА САВСКОЈ ПРОМЕНАДИ

Под слоганом „У сусрет свету“, на Савској променади почетком јуна одр-
жан је трећи по реду међународни фестивал Global fest Sava Port, чији 

је циљ културна размена, промоција културних вредности и баштине раз-
личитих земаља и народа. 

На штандовима постављеним на шеталишту Сава променадe посетиоци 
су имали прилику да се упознају са културом, традицијом и гастрономијом 
земаља са неколико континената. Међу првима је свој штанд поставила 
Украјина, чији су представници одлучили да Београђанима дочарају све 
кулинарске специјалитетете своје земље, затим Венецуела, Палестина, Ин-
донезија и др. Осим дегустације традиционалних специјалитета земаља 
учесница, организоване су и креативне радионице за посетиоце.

Свечано отварање је пратио дефиле земаља учесница у народним но-
шњама, а посетиоци су имали могућност да се кроз музику и плес упознају 
са њиховим специфичним културним обележјима. Присутнима су се на от-
варању обратили секретар Скупштине ГО Савски венац Сава Мартиновић и 
директор Туристичке организације ГО Савски венац Јовица Стојковић.

Богат програм фестивала употпуњен је концертом групе „Неверне 
бебе“, која је забављала публику до касних вечерњих сати.

Global fest Sava Port организује 
Туристичка организација Градске 
општине Савски венац, уз подрш-
ку Туристичке организације Бео-
града, Удружења „Чаробна лампа“ 
и компаније Belgrade Waterfront, а 
у сарадњи са амбасадама земаља 
учесница фестивала.

Одржана 31. дечја 
олимпијада  
у ОШ „Антон Скала“
КАД МОЈЕ УШИ ЧУЈУ 
МУЗИКУ НА СТРУЈУ

Основна школа „Антон Скала“ 
организовала је почетком јуна 

31. Дечју олимпијаду, под слога-
ном Кад моје уши чују музику на 
струју.

Традиционално, манифе-
стација је одржана у дворишту 
ове школе на Савском венцу, а 
учествовали су ученици из свих 
београдских школа и школа из Ср-
бије у којима се образују деца са 
сметњама у развоју, као и ђаци 
више београдских редовних и ин-
тернационалних школа.

Дечју олимпијаду отворила је 
директорка школе Наташа Селић, 
а у име Општине Савски венац 
добру забаву и дружење деци је 
пожелео члан Oпштинског већа 

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕСавски венац инфо
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Трипковић је посебно захвалио 
гостима из Москве што су својим 
присуством увеличали овај до-
гађај и подсетио да су на састан-
ку, одржаном претходног дана у 
Општини Савски венац, две деле-
гације договориле интензивнију 
сарадњу у области спорта.

На Сајму спорта грађани су 
били у прилици да се на једном 
месту информишу о свим бесплат-
ним спортским програмима које 
наша општина организује. Орга-
низована су такмичења за разли-
чите узрасне групе - од најмлађих 
до најстаријих суграђана, а при-
сутнима су поклањани и бесплат-
ни ваучери за неке од програма 
које подржава ГО Савски венац.

ОДРЖАН 
ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ТУРНИР У БАСКЕТУ 

Крајем маја одржан је тради-
ционални савсковеначки Urban 

Basket challenge у спортској сали 
ДКЦ „Мајдан“. 

На турниру, који је организован 
у склопу Првенства Србије у Баске-
ту „3 на 3“, надметале су се 32 еки-
пе из целе Србије. Екипе су давале 
максимум на терену, а публика је 
уживала у квалитетним партијама 
у борби за трофеј.

Шампион овогодишњег такми-
чења је екипа „Армагедон 3x3“, 
друго место је освојила екипа из 
Батајнице, а трећепласирани су 
„Буразерси“. За шампионску еки-
пу играли су Златан Омановић, 
Елдин Весковић, Петар Шпаровић 
и Марко Пејановић. Пехаре и ме-
даље победницима турнира уру-
чио је члан Већа Градске општине 
Савски венац Урош Трипковић.

Урош Трипковић, који је том приликом истакао да општина радо подржава 
овакве манифестације.

Тема овогодишње Дечје олимпијаде била је музика, а осим спортског 
дела, организован је и богат едукативно-забавни програм за учеснике и 
госте.

Поред представника ГО Савски венац, на манифестацији су деци 
пружили подршку представници Градског секретаријата за спорт и 
омладину, Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја, бројне компаније и 
познате личности.

Трећи Сајам спорта на Савском венцу  
окупио велики број грађана у Топчидерском парку
ПРОНАЂИ СНАГУ И ПОКРЕНИ СЕ

Под слоганом „Пронађи снагу и покрени се“ и ове године одржан је 
Сајам спорта на Савском венцу, у организацији Градске општине Сав-

ски венац и Савеза спортова Савски венац. Овогодишњу манифестацију, 
која је 25. маја у Топчидерском парку окупила преко 50 спортских клубова, 
посетили су и чланови делегације Централног административног округа 
града Москве, која је у том периоду боравила у дводневној посети ГО Сав-
ски венац.

Члан Oпштинског већа за спорт Урош Трипковић на отварању је рекао 
да је циљ манифестације подизање свести о важности спорта и рекреа-
ције, као и подстицање грађана свих узраста да се баве спортом. 
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Фризери и брице за 
весело дечије лице
ФРИЗЕРИ СРБИЈЕ 
ШИШАЛИ ЗА ДЕЦУ  
ИЗ ЗВЕЧАНСКЕ

На платоу испред Музеја Југо-
славије, крајем маја орга-

низована је хуманитарна мани-
фестација под називом „Фризери 
и брице за весело дечије лице“, с 
циљем да се прикупе средства за 
помоћ деци из Звечанске.

Ову несвакидашњу манифе-
стацију приредио је члан Репре-
зентације фризера Србије Филип 
Маринковић, уз подршку Градске 
општине Савски венац и Саве-
за фризерских клубова Србије, а 
прикључило му се још 50 колега из 
целе Србије.

Грађани су показали хуманост 
и дошли на манифестацију, где су 
имали прилику да праве фризуре 
и да у складу са својим могућнос-
тима донирају средстава за мали-
шане из Звечанске.

Маринковић се захвалио свим 
грађанима који су се одазвали ху-
манитарној акцији и својим нов-
чаним прилогом допринели срећ-
нијем животу малишана из Центра 
за заштиту одојчади, деце и омла-
дине у Београду.

Хуманитарној акцији се при-
кључио и члан Већа општине Сав-
ски венац Милош Видовић.

Urban Basket challenge је званични турнир Кошаркашког савеза Србије 
и ФИБА, а победници овог турнира пласирали су се директно у финале 
такмичења „3 на 3 Рода првенство Србије“.

Први мини баскет турнир
ТРОФЕЈ САВСКОГ ВЕНЦА

Први мини баскет турнир „Трофеј 
Савског венца“ одржан је 15. и 16. 

јуна, у ОШ „Војвода Радомир Путник“, 
на три отворена терена са малим ко-
шевима и малим лоптама.

Турнир намењен деци узраста до 11 
година, чији је организатор КК „Савски 
венац“ – Београд, одржан је уз подрш-
ку Градске општине Савски венац, а 
отворили су га члан Општинског већа 
за спорт Урош Трипковић и познати ко-
шаркашки стручњак Дејан Срзић Сусла.

На турниру је учествовало више од 
16 екипа. Организована су такмичења 
1 на 1, Слободна бацања и Пут око 
света, а за освојена прва места обез-
беђене су награде. Свака екипа која је учествовала на турниру добила је 
пехар, а сви играчи медаље.
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КУЛТУРА НАДОХВАТ РУКЕ
У част велике књижевнице
МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ“ 

Књижевна награда „Исидора Секулић“ за 2018. годину ове године  
отишла је у руке Александра Гаталице, за књигу „Последњи аргонаут“

У част велике књижевнице и прве жене академика, Градска општина 
Савски венац је и ове године организовала манифестацију „Дани Ис-

идоре Секулић“. Дводневна манифестација, која се одржава трећу годину 
заредом, почела је представом „Хроника паланачког гробља“ на Великој 
сцени Театра 78, у извођењу глумачке трупе Крушевачког позоришта. Ве-
лики број наших суграђана уживаo je у позоришној представи заснованој 
на чувеној збирци приповедака Исидоре Секулић.

Програм је настављен следећег дана у Старом двору, свечаним уру-
чењем књижевне награде „Исидора Секулић“ за 2018. годину, која је ове 
године отишла у руке Александра Гаталице, за књигу „Последњи аргона-
ут“, у издању „Службеног гласника“. Новчану награду добитнику је уручила 

чланица Већа за културу ГО Савски 
венац Данијела Мирјанић, а по-
вељу и плакету председник жи-
рија проф. др Александар Јерков.

Од пристигла 73 наслова која 
су задовољила пропозиције књи-
жевне награде „Исидора Секу-
лић“, што пре свега подразумева 
да је књижевно дело остварено 
у књижевним жанровима којима 
се бавила Исидора, да је написа-
но на српском језику и објавље-
но у Србији током 2018. године, 
стручни жири у саставу проф. др 
Александар Јерков (председник 
жирија), проф. др Љиљана Марко-
вић и проф. др Радован Кнежевић, 
у ужи избор одабрао је пет књига. 
Једногласном одлуком жирија, на-
града која носи име наше велике 
књижевнице припала је Гаталици.

Честитајући добитнику у име 
ГО Савски венац, Данијела Мирја-
нић је изразила задовољство што 
се галерији великана који су до 

сада освајали ову значајну награ-
ду у српској књижевности, ове го-
дине придружио и Александар Га-
талица. Мирјанићева је подсетила 
да је ово 51. година како општина 
Савски венац додељује књижев-
ну награду „Исидора Секулић“ и 
поручила да ће се ова традиција 
и чување и неговање сећања на 
нашу велику књижевницу наста-
вити.

Поред повеље, плакете и нов-
чане награде која је уручена до-
битнику, туристичка агенција „Lui 
Travel“ му је поклонила ваучер за 
путовање, а млади сликар Дамир 
Рад портрет Исидоре Секулић. 
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музејских примерака из радног опуса Николе Тесле, у Кући краља Петра 
почело је шестодневно обележавање Дана науке и 163 године од рођења 
нашег великог научника. Организатор „Дана Николе Тесле“ је Удружење 
за културу, науку и образовање „Никола Тесла“, у сарадњи са Градском 
општином Савски венац и Културним центром „Кућа краља Петра Првог“.

Изложбу је отворио члан Већа општине Савски венац Страхиња Кукић, 
нагласивши да је за Општину велика част што може да подели простор кул-
туре са вредним организацијама које промовишу Николу Теслу.

„Треба промовисати наше великане, образовање и знање. То је оно за 
шта се ми залажемо“, поручио је Кукић.

Догађају су присуствовали и Ненад Протић, суоснивач Удружења „Ни-
кола Тесла“ и др Предраг Милосављевић, који је истраживао Теслин рад у 
Колорадо Спрингсу.

Велики број заинтересованих суграђана посетио је изложбу у Кући 
краља Петра Првог, а многи су имали прилику и да присуствују презента-
цији одабраних експоната са стручним вођењем.

Обележена годишњицa рођења Краља Петра I
ШЕТЊА КУЋОМ  
КРАЉА ПЕТРА

У Кући краља Петра Првог je 11. jула обележен значајан ју билеј – 175 
година од рођења кра ља Петра I Карађорђевића. Тим поводом су вра-

та куће на Сењаку, у којој је краљ Петар I провео последње године живо-
та, била отворена за грађане. Посетиоци су имали прилику да уз стручно 
вођење обиђу просторије здања у Васе Пелагића 40 и упознају се са ликом 
и делом краља Пе-
тра I Карађорђе-
вића.

Кућа краља Пе-
тра је средиште 
културних де-
шавaња на oпшти-
ни Савски венац. У 
овом велелепном 
здању одржавају се 
бројне манифеста-
ције које окупљају 
велики број Бео-
грађана, а истовре-
мено представља 
и незаобилазну 
тачку коју посећују 
туристи из целог 
света.

Свечаност у сали Скупштине гра-
да пропраћена је и музичким 
наступом Душана Поповића Ли-
повца (гитара).

Програмом у Кући краља Петра 
Првог на Сењаку, где је одржана 
мини позоришна драма „Исидо-
рине опомене“, а коју су извели 
ученици ОШ „Исидора Секулић“, 
завршена је овогодишња манифе-
стација „Дани Исидоре Секулић“.

Изложба у Кући краља 
Петра I
ДАН НАУКЕ И ТЕСЛИН 
РОЂЕНДАН

Национални дан науке - 10. 
јул, датум рођења једног од 

највећих умова и научника свих 
времена Николе Тесле, обележава 
се широм Србије низом манифе-
стација.

Свечаним отварањем излож-
бе фотографија „Како сам изра-
дио експонате“, аутора Радомира 
Путника, која приказује реплике 
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„Савско срце“
ОДРЖАН ЛЕТЊИ  
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ  
КАМП ЗА ОСНОВЦЕ

У организацији општине Савски венац од 22. до 26. 
јула одржан је бесплатан летњи спортско-рекреа-

тивни камп „Савско срце 2019“ у Пионирском граду, на 
којем је учествовало око 80 деце са територије општи-
не, узраста од I до V разреда. 

Камп је намењен основцима како би своје слободно 
време у току летњег распуста искористили на најбољи 
начин,  а све у циљу подстицања деце на спорт и фи-
зичку активност.  

Програмом спортско – рекреативног кампа, који је 
трајао пет дана, полазници су  имали  прилику да се 
упознају са многим спортским вештинама међу којима 
су  хокеј на трави, атлетика, бокс, бициклизам, рагби, 
рвање, карате, шах, фолклор, спортски плес, као  и  не-
заобилазни фудбал, кошарка, и да учествују у забавно- 
рекреативним радионицама.

Садржај кампа био је конципиран тако да  деца то-
ком трајања кампа прођу кроз све радионице и да кроз 
игру и забаву открију и искажу индивидуалне способ-
ности и интересовања која до сада нису препознали.

Камп „Савско срце 2019“ организован је у сарадњи 
са СРЦ „Пионирски град“, а уз техничку подршку Савеза 
спортова Савски венац.

ШКОЛЕ СПОРТА
ЗА ДЕЦУ СА ТЕРИТОРИЈЕ  
САВСКОГ ВЕНЦА

Градска општина Савски венац у сарадњи са спорт-
ским клубовима организује бесплатне школе спорта 

за децу различитог узраста, омогућавајући тако свим 
малишанима да се баве активностима које воле и које 
ће допринети њиховом правилном расту и развоју, 
уз дружење и подстицање доброг такмичарског духа. 
Навике стечене у школи спорта преносе се и на друге 
активности у животу, утичући на укупан развој детета.
Позивамо родитеље са Савског венца да укључе своју 
децу у жељене спортске активности. 

 
ШКОЛА ФУДБАЛА 

•  У сарадњи са Фудбалским клубом „Графичар“,  
за децу узраста од 10 до 12 година.

Пријаве на број телефона:  
064/488-03-97.

бесплатни програми
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ШКОЛА РВАЊА
•  У сарадњи са Рвачким клубом „Црвена звезда“,  

за децу основношколског узраста.

Пријаве на број телефона:  
065/999-49-65.

ШКОЛЕ РУКОМЕТА
•  У сарадњи са Рукометним 

клубом „Железничар“,  
за децу узраста  
од 8 до 15 година.

Пријаве на број телефона: 
060/666-60-71.

•  У сарадњи са Рукометним 
клубом „БАСК Соко“,  
за децу основношколског 
узраста.

Пријаве на број телефона: 
060/504-05-26.

ШКОЛА ПЛИВАЊА
•  У сарадњи са Пливачким клубом „Баракуда“,  

за децу узраста од 6 до 14 година.

Пријаве на број телефона:  
061/612-37-11.

ШКОЛА СТРЕЉАШТВА
•  У сарадњи са Стрељачким клубом „Партизан“,  

за децу основношколског узраста.

Пријаве на број телефона:  
065/223-30-49.

Бесплатан програм  
за суграђане 50+
ШКОЛА ПЛЕСА
ГО Савски венац у сарадњи са Соколским друштвом 
„Београд - Матица“ организује бесплатну школу плеса 
за суграђане (50+) са територије Савског венцa.

Пријаве на број телефона:  
063/241-338.
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БЕСПЛАТНИ  
ПРОГРАМИ  
У ДКЦ „МАЈДАН“

СПОРТСКИ ПРОГРАМ

ШКОЛИЦА КАРАТЕА

За децу предшколског узраста,  
у сарадњи са Карате клубом „Дипломатик“.

Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА КОШАРКЕ  
МАРИНЕ 
МАЉКОВИЋ

За девојчице 
основношколског узраста. 
Програм се реализује 
током школске године.

Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА КОШАРКЕ

За узраст од 6 до 12 
година,  
у сарадњи са 
Кошаркашким клубом  
„Еко спорт“.

Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs

ЕДУКАЦИЈА
ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА  

Реализује се у сарадњи са Школом родитељства Наде 
Лазић. Еминентни стручњаци из гинекологије, нео-

натологије, исхране, психологије, физијатрије, дефе-
ктологије и других области полазницима (трудничким 
паровима) омогућавају да сазнају све о трудноћи, по-
рођају, обезбољавању порођаја, ментално-хигијенс-
ком приступу трудноћи и родитељству, психомоторном 
развоју бебе (интраутерино и до прве године живота), 
развоју говора, правилној исхрани, правилном дојењу, 
припреми дојке за лактацију, матичним ћелијама и 
њиховој примени у савременој медицини. 

Полазници ће имати прилику да чују и практичне 
савете о нези новорођенчета и др.

Детаљније информације о бесплатним програмима 
можете пронаћи на сајту  

www.dkcmajdan.org.rs.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР

Програм је прилагођен за особе 50+.
• Креативне радионице 

Програм окупља 4 генерације – децу,  
студенте, родитеље и пензионере, у  
оквиру различитих креативних програма.

• Рекреативна радионица за старије особе
• Часови плеса за старије
• Обука за рад на рачунару



Септембар 2019.30

www.savskivenac.rs

зелене стране
ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У АКЦИЈИ  
НАЈЗЕЛЕНО 2019

Локална акција Најзелено 2019 биће спроведена и ове године у орга-
низацији Oпштине Савски венац. Циљ ове акције је развијање пози-

тивног односа према зеленилу код грађана, уз мотивацију да у позитивној 
конкуренцији за избор најлепших зелених простора унапреде изглед свог 
непосредног окружења.

Заинтересовани грађани који желе да учествују могу до 11. октобра да 
шаљу предлоге за најлепшу зелену површину на Савском венцу. 

Најлепше зелене површине би-
рају се у следећим категоријама:

1.  Најлепша зелена површина око 
стамбене зграде

2.  Најлепши балкон окренут према 
улици

3.  Најлепша зелена површина ис-
пред пословних објеката

4.  Најлепше уређено школско дво-
риште

5.  Најлеше зеленило око предш-
колске установе 

6.  Најлепше уређено зеленило 
угоститељског објекта (летња 
башта)

7. Најлепша окућница

Своје предлоге грађани могу 
слати на имејл-адресу: 
najzelenogosavskivenac@gmail.com.

Акција Најзелено предста-
вља једну од континуираних ак-
тивности од значаја за заштиту 
животне средине на подручју 
општине Савски венац. Кроз 
предлоге најлепших зелених 
површина на територији Савског 
венца, ова акција сваке године 
даје значајан допринос и акцији 
ЈКП „Зеленило-Београд“ - За зе-
ленији Београд.
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ОБЕЛЕЖЕН 
МЕЂУНАРОДНИ  
ДАН РЕКЕ САВЕ

Градска општина Савски венац је 
у оквиру манифестације „Међу-

народни дан реке Саве“ 30. јуна 
организовала крстарење бродом 
уз панорамско разгледање Сав-
ског венца са реке Саве. Вожња 
бродом за децу и родитеље по-
чела је и завршила се на Савском 
пристаништу.

Пратећи део крстарења обо-
гаћен је интерактивним преда-
вањем и радионицама. Преда-
вање „О мостовима реке Саве“, 
пред око 40 слушалаца одржала је 
професорка Далиборка Пурић.

31

важни телефони
РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:

Ирена Вујовић – председница општине 
2061-769, 2061-800, факс 2061-899

Зоран Коцић – заменик председнице општине 
2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
Александар Дујановић 2061-904

Зоран Петровић 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Милош Видовић 3615-388, 3615-382
Страхиња Кукић 3615-388, 3615-382

Миодраг Прибиловић 3615-388, 3615-382
Урош Трипковић 3615-388, 3615-382

Данијела Мирјанић 3615-388, 3615-382
Драгољуб Николић 3615-388, 3615-382

Мирослав Божић 3615-388, 3615-382
Раде Крунић 2061-904, 3615-382

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Немања Берић – председник Скупштине 

општине 3615-388, 3615-382
Сава Мартиновић – секретар Скупштине 

општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:
Марија Сушић, начелница одељења 2061-713

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

Неда Кажић, начелница одељења 2061-827, 
факс 2061-833

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

Дејан Фурјановић, начелник одељења 2061-799
Шеф одсека за обједињене процедуре 2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА:

Марина Шибалић, начелница одељења 
2061-782, 2061-780

Грађевинска инспекција 2061-836, 
2061-744, 2061-784

Шеф одсека комуналне инспекције 2061-786
Шеф одсека за грађевинско правне 

послове и извршења 2061-807

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА:
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797
Шеф одсека за заштиту животне средине 2061-709
Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738

Шеф одсека за заједничке послове и 
комуналне делатности 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Предраг Кузмановић, начелник одељења 

2061-766, 2061-863
Шеф одсека за културу 2061-710

Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:
Мирјана Јанковић, начелница одељења 2061-815

Шеф одсека за буџет и трезор 2061-818
Шеф одсека за финансије 2061-819

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Ивана Јокић, начелница одељења 2061-741

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ:
Тања Савић, начелница одељења 2061-869

ПРАВОБРАНИЛАШТВО:
Драгиша Добрић, правобранилац 

2061-894, 2061-911
Заменик правобраниоца 

2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ:
Драгица Илић Велимировић 2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА:
Милица Новаковић, шефица матичне службе 

2061-722

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ:
Светислав Миловановић, заштитник грађана 

3615-392

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ Војвода Мишић 2648 948

МЗ Дедиње 2668 252
МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085

МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172

МЗ Гаврило Принцип 3614 683
МЗ Западни Врачар 2682 526

МЗ Стеван Филиповић 2652 082
МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Ирена Вујовић, председница општине:

2061-769, 2061-800, факс: 2061-899
Зоран Коцић, заменик председнице општине: 

2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ
Александар Дујановић: 2061-904

Зоран Петровић: 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Милош Видовић: 3615-388, 3615-382
Страхиња Кукић: 3615-388, 3615-382

Миодраг Прибиловић: 3615-388, 3615-382
Урош Трипковић: 3615-388, 3615-382

Драгољуб Николић: 3615-388, 3615-382
Мирослав Божић: 3615-388, 3615-382

Владимир Новаковић: 3615-388, 3615-382
Дарко Самарџић: 2061-904, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Немања Берић, председник Скупштине 

 општине: 3615-388, 3615-382
Тања Маринковић, заменица председника 

Скупштине општине: 3615-388, 3615-382
Сава Мартиновић, секретар Скупштине  

општине: 3615-388, 3615-382
Сања Еминовски, заменица секретара 

Скупштине општине: 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александара Кузмановић, начелница Управе

Градске општине: 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице

Управе Градске општине: 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Марија Сушић, начелница одељења: 2061-713

Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Неда Кажић, начелница одељења: 2061-827
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 

2061-827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

Дејан Фурјановић, начелник одељења: 2061-799
Шеф Одсека за послове обједињене процедуре: 

2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА

Марина Шибалић, начелница одељења: 
2061-782 и 2061-780

Шеф Одсека комуналне инспекције: 2061-786

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник одељења: 2061-755
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061-738

Шеф Одсека за комуналне делатности и 
заједничке послове: 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Начелник одељења: 2061-766, 2061-863

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница одељења:

2061-815
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-818

Шеф Одсека за финансије: 2061-819

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ивана Јокић, начелница одељења: 2061-741

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Тања Савић, начелница одељења: 2061-869

Шеф Одсека за послове информисања 2061-800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 
Марија Вучетић-Радић 2061-794

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Драгиша Добрић, правобранилац: 2061-894,

2061-911
Заменик правобраниоца: 2061-891, 2061-893,

2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић: 2061-729

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Светислав Миловановић: 3615-392

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана,  
вођење матичних књига и  

изборна права, Савски венац
Гордана Милановић, начелница одељења:  

2061-722

Градска управа Града Београда 
Секретаријат за јавне приходе 

Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница одељења: 2061-763

ДКЦ „МАЈДАН”
Козјачка 3–5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Немањина 3, 4032-250, 4032-249



Имате могућност
да пратите рад и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
и коментар
или дајте сугестију или 
предлог.

Сва питања 
пошаљите на 
општинску  
страницу

Све информације у вези c остваривањем својих права и одговоре на друга 

питања из делокруга Градске општине грађани могу добити преко имејла:  

pitanja@savskivenac.rs. 

Информације о Градској општини Савски венац можете наћи и на веб-сајту: 

www.savskivenac.rs.

gosavskivenac

opstina_savski_venac

@GOSavskivenac

www.savskivenac.rs


