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Изменама Статута града Београда 
Општина Савски венац је добила 
нове надлежности, међу којима 
је старање и обезбеђивање сред-
става за бесповратно суфинанси-
рање активности на унапређењу 
својстава стамбених зграда. У 
наредној години помоћи ћемо 
стамбеним заједницама да уре-
де улазе, фасаде, а радићемо 
и на обнови саобраћајница из-
међу стамбених зграда. Улагање 
у инфраструктуру и комунално 
уређење јесте важно, али за мене 
је брига о људима била и увек ће 
бити на првом месту. Успели смо 
много тога на Савском венцу да 
променимо набоље, зато желим 
да и у нову годину закорачимо са 
пуно оптимизма и да наставимо, 
уз узајамно разумевање и пошто-
вање, заједно да развијамо и уна-
пређујемо општину коју волимо и 
којом се поносимо.

Вама и вашим породицама желим 
да у здрављу, срећи и добром рас-
положењу проведете предстојеће 
празнике.

 

Председница  
Градске општине  

Савски венац

Ирена Вујовић

Поштовани грађани,

На крају још једне успешне годи-
не желим да вам се захвалим што 
сте нам били огромна подршка и 
заједно са нама пружили велики 
допринос да наш Савски венац 
буде још лепше и уређеније место 
за живот. Информисани сте о све-
му што смо током ове године ура-
дили на нашој општини, о броју 
реконструисаних игралишта за 
наше најмлађе, обновљених ули-
ца, уређених зелених површина, 
о реализованим иницијативама 
и великом проценту успешно ре-
шених проблема на које сте нам 
указали. Досадашњи резултати 
јесу важни, али будућност је нај-
важнија. Зато желим да вам пред-
ставим део пројеката којима ћемо 
се посветити у наступајућој 2020. 
години, с циљем да обезбедимо 
још бољи квалитет живота у нашој 
општини.

Бирограф
Земун
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Скупштина ГО Савски венац

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

На 25. седници Скупштине ГО Савски венац, одр-
жаној 3. септембра, Данијели Мирјанић, члани-

ци Већа, престала је функција због одласка на нову 
дужност, док јe за новог члана Већа ГО Савски венац 
изабран Милован Драшкић. На истој седници изгласан 
је Закључак којим је Скупштина приступила промени 
Статута Градске општине Савски венац, а усвојени су и 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету ГО Савски венац 
за период јануар-јун 2019. године и Решење о изме-
нама и допунама Решења о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације ГО Савски венац.

На 26. седници Скупштине, одржаној 6. септембра, 
одборници су усвојили Одлуку о промени Статута Град-
ске општине Савски венац.

На 27. седници Скупштине, 30. септембра, одборни-
ци су усвојили три одлуке: Одлуку о изменама и допу-
нама Одлуке о Управи Градске општине Савски венац, 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о заштитнику/
заштитници грађана/грађанки Градске општине Сав-
ски венац и Одлуку о начину финансирања послова у 
области предшколског и основног васпитања и обра-
зовања из средстава буџета Градске општине Савски 
венац, док су на 28. седници Скупштине, одржаној 14. 

октобра, одборници усвојили Одлуку о одржавању сао-
браћајних површина у јавном коришћењу унутар блока 
које су у јавној својини на подручју ГО Савски венац.

Скупштина је на 29. седници, одржаној 31. октобра, 
разматрала и усвојила неколико докумената. Усвоје-
ни су: Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске 
општине Савски венац за период јануар-септембар 
2019. године, Решење о измени Решења о имено-
вању Изборне комисије Градске општине Савски ве-
нац у сталном саставу, Програм унапређења социјалне 
заштите на територији Градске општине Савски венац 
за период 2019-2020. године, као и Решење о имено-
вању чланова Општинског савета родитеља ГО Савски 
венац за школску 2019/20. годину. На седници су ус-
војене и одлуке о престанку функције по једног члана 
Управног и Надзорног одбора Установе културе Дечји 
културни центар „Мајдан“, а затим изабрани нови чла-
нови. На истој седници усвојен је и Локални акциони 
план за унапређење положаја избеглих, интерно ра-
сељених лица, повратника по основу Споразума о ре-
адмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без 
утврђеног статуса, за период од 2019. до 2023. године.
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Лепше лице Савског венца
ФАСАДЕ ДОБИЈАЈУ НОВИ СЈАЈ

Акција обнове фасада на Савском венцу се 
наставља. На иницијативу грађана, са који-

ма општинско руководство свакодневно кому-
ницира, нови сјај ускоро ће добити фасаде у 
улицама Милоша Поцерца 11 и Краља Милу-
тина 40-42. 

Радове на санацији ових објеката обишли 
су председница Општине Савски венац Ире-
на Вујовић, градски секретар за комуналне и 
стамбене послове Никола Ковачевић и дирек-
тор ЈП „Градско стамбено“ Петар Андријаше-
вић.  

Ирена Вујовић је након обиласка поручила 
да ће се акција обнова фасада наставити, те 
да ће Општина и даље подржавати иниција-
тиве грађана како би Савски венац био боље, 
лепше и уређеније место за живот.

Захваљујући одличној сарадњи са Секре-
таријатом за комуналне и стамбене послове 
и ЈП „Градско стамбено“ које изводи радове, 
у претходном периоду ново лице добиле су 
бројне зграде на нашој општини.
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од идеје до реализације
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У сусрет иницијативама грађана
ОБНОВЉЕН АСФАЛТ У УЛИЦАМА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА И КОСТЕ РАЦИНА

Грађани Савског венца 
заједно са руковод-

ством општине активно 
учествују у унапређењу 
животних услова и ства-
рању бољег и лепшег мес-
та за живот. На иницијати-
ву грађана, ЈКП „Београд 
пут“ у септембру је завр-
шило радове на рекон-
струкцији асфалта у Ули-
ци Светозара Марковића, 
на делу од Улице краља 
Милана до Бирчанинове. 
Такође, на иницијативу 
грађана општине Савски 
венац током јесени је об-
новљен асфалт и у Улици 
Косте Рацина. 

Сарадња Општине Савски венац и Града Београда 
је прави пример добре праксе. У протеклом пе-

риоду заједничким снагама реализован је низ проје-
ката који су омогућили грађанима боље услове за 
живот и рад. Битан сегмент ове успешне сарадње 
представља реконструкција улица и важних сао-
браћајница.

Радови на реконструкцији Булевара војводе Пут-
ника, на делу од Топчидерске звезде до Улице Пе-
тра Чајковског завршени су у року. Реконструкција 
је завршена 15. септембра и обухватила је замену 
асфалтних слојева и ивичњака, обнову тротoара, хо-
ризонталне и вертикалне сигнализације, у дужини од  
450 метара.

Заменик градоначелника Београда Горан Весић и пред-
седница Општине Савски венац Ирена Вујовић обишли су 
завршне радове и том приликом подсетили да је на Савс-
ком венцу у претходном периоду урађено неколико улица 
и већих саобраћајница, попут Љутице Богдана и Булевара 

кнеза Александра 
Карађорђевића.

Заменик градо-
начелника је наја-
вио реконструк-
цију Савског трга, 
као и уређивање 
неколико урбаних 
џепова на терито-
рији Савског венца 
и реконструкцију 
Улице Краљевића 
Марка, за коју се, 
како је навео, ради 
пројекат.

„Радићемо и највећу улицу на територији Савског 
венца – Кнеза Милоша. Радови ће, како смо и обећа-
ли грађанима, почети на пролеће и уз Сењачку пијацу, 
која ће такође бити реконструисана, то ће бити наша 
два нова велика пројекта на Савском венцу. Мислим 
да грађани ове општине могу да буду задовољни, јер 
Град Београд и Општина Савски венац улажу много у 
решавање инфраструктурних проблема о којима се де-
ценијама није бринуло“, истакао је Горан Весић.

Ирена Вујовић је подсетила да је током лета рекон-
струисана Ресавска улица и обновљен асфалт у улицама 
Бошка Петровића и Стјепана Филиповића. 

„Веома сам задовољна због реализације великог 
броја инфраструктурних пројеката, који умногоме ути-
чу на квалитет живота свих грађана“, поручила је Вујо-
вићева.

Успешна сарадња Општине и Града Београда на-
ставиће се и у будућности, на обострано задовољство, 
закључили су председница ГО Савски венац и заменик 
градоначелника Београда.
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Улица Светозара Марковића

Улица Косте Рацина

Булевар војводе Путника

За бољи квалитет живота на Савском венцу
РЕКОНСТРУИСАНА ЈОШ ЈЕДНА ПРОМЕТНА УЛИЦА

ПРЕ

ПОСЛЕ
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Током летњег распуста, Општина је мислила на своје 
најмлађе грађане и њихове потребе. Основце су у 

новој школској години дочекале уређене учионице, 
фискултурне сале и тоалети. Општина Савски венац 
уложила је средства у извођење неопходних радова на 
текућем одржавању објеката свих основних школа на 
територији општине.

Председница Ирена Вујовић обишла је почетком 
школске године реконструисану фискултурну салу у 
Школи за оштећене слухом „Стефан Дечански“, где 
су изведени сви неопходни радови – демонтажа по-
стојећег плафона, система за вентилацију, реновирање 
паркета, поправљање постојећих и дограђивање но-
вих рефлектора, како би сала била уређена и функцио-
нална.

Вујовићева је подсетила да је у протеклом периоду 
ова школа добила нову ограду и капију.

„Ми смо у свакодневном контакту са свим основ-
ним школама на територији општине и трудимо се да 
им изађемо у сусрет за све што је у нашој надлежнос-
ти“, рекла је Ирена Вујовић, додајући да је приоритет 
да деца имају што боље услове за рад и пријатнији сва-
кодневни боравак у својим школама.

Већина планираних радова у школама завршена је 
до почетка и у првој недељи нове школске године. У 
ОШ „Радојка Лакић“ изведени су молерско-фарбарски 
радови у учионицама, као и водоинсталатерски радо-
ви на мокрим чворовима. Радови су завршени и у ОШ 
„Стефан Немања“, „Војвода Мишић“, „Петар Петровић 
Његош“ и „Антон Скала“, у ОШ „Војвода Радомир Пут-
ник“ завршена је замена светиљки у приземљу и мо-
лерски радови, док су у ОШ „Исидора Секулић“ завр-
шени радови на санацији крова изнад сале за физичко.

Осим радова у школама, паралелно су извођени и 
неопходни радови у вртићима Предшколске установе 
„Савски венац“. 

Замењени су кровни прозори и улазна капија у дво-
ришту вртића „Грофица Олга“, а у вртићу „Краљица 
Јелена Анжујска“ поправљени су тоалети и изведени 
радови на електро-водоводној и канализационој мре-
жи. У вртићу „Света Петка“ поправљена је спољна ка-
нализација и изведени молерски радови у централној 
кухињи, док је у вртићу „Краљ Петар Први“ урађена 
заштита оградног зида и потпорни зид, као и метални 
рукохвати на улазу у објекат.

Брига за најмлађе приоритет 
БОЉИ УСЛОВИ ЗА РАД У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА  

И ВРТИЋИМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ



У циљу очувања животне средине и подизања свести 
код грађана, Општина Савски венац организовала 

је акцију „За лепши и чистији Савски венац“. Заједнич-
ким снагама Општине Савски венац, ЈВП „Србијаводе“ 
и великог броја грађана, очишћен је део приобаља 
реке Саве. 

На челу са председницом Општине Савски ве-
нац Иреном Вујовић и директором ЈВП „Србијаводе“  
Гораном Пузовићем, учесници акције очистили су 

обалу од Чукаричког рукавца (део испод моста 
на Ади) до моста Газела. У акцији чишћења 
учествовао је велики број грађана, јавних лич-
ности, спортиста, као и функционери и запос-
лени у Општини, уз подршку градских јавних 
комуналних предузећа. 

Ирена Вујовић је изразила задовољство 
што је и ова акција показала да велики број 
грађана жели да има што лепшу и уређенију 
општину. Са акције је послата порука да је ва-
жно да бринемо о свом граду подједнако као 
и о свом дому, како би место на којем живимо 
било чисто, здраво и лепо.

Акција чишћења овог дела реке Саве 
је добар пример сарадње града, градске  
општине и републичких органа, са једним 

циљем - заштита река и вода уопште. Веома је значајан 
и допринос грађана који су се одазвали у великом 
броју и показали да имају развијену свест о очувању 
животне средине.

Општина Савски венац наставиће да улаже напо-
ре како би обезбедила свим грађанима квалитетне  
услове за живот. Сви учесници акције сложили 
су се да овакве и сличне акције треба да постану  
традиција.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Еко-патрола Градске општине Савски венац свакодневно ради на уређењу јав-
них зелених површина. Током ове године, захваљујући иницијативи грађана, 

потпуно је уређено 50 оваквих површина на територији целе општине. 
Задатак Еко-патроле је да по пријему пријаве у што краћем року изађе на те-

рен и уклони комунални неред са јавне површине. То подразумева кошење траве, 
сакупљање лаког отпада, уклањање мањих депонија, уређење паркова, урбаних 
џепова и осталих јавних површина. Акција уређења се наставља и у наредном пе-
риоду. Циљ је да сваки кутак општине Савски венац постане још лепши и чистији, 
јер грађани заслужују најбоље место за живот. 

Иницијативу за уклањање комуналног нереда грађани могу пријавити Еко-па-
троли на мејл: ekopatrola@savskivenac.rs или на писарници Општине, сваког рад-
ног дана од 07.30 до 15.30 часова.

Заједно са грађанима у акцији за очување животне средине 
САВЕСНИ ГРАЂАНИ ПОМОГЛИ У АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА САВЕ

Савски венац – најлепше место за живот
ЕКО-ПАТРОЛА ЗА ЧИСТИЈИ И УРЕЂЕНИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ

ПРЕ

ПОСЛЕ
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Акцију обнове дечјих игралишта Општина Савски 
венац је започела реконструкцијом игралишта 

у Бирчаниновој улици, на којем је у потпуности 
обновљен мобилијар – клупе, љуљашке, клацкалице, 
постављен је нови тобоган, изграђена прилазна стаза, 
а цео простор је ограђен заштитном оградом. Ради 
безбедности малишана који 
ће своје време проводити 
на игралишту, бетонска 
подлога је замењена тартан 
подлогом.

Још једно место за игру 
и забаву добило је ново 
рухо. Бринући о потребама 
најмлађих, Градска општина 
Савски венац уредила је и 
дечје игралиште у Савској 
улици. Овај простор је сада 
онакав какав најмлађи 
суграђани и заслужују, 
са пуно садржаја за игру. 
Игралиште је добило нове 
њихалице и љуљашке, 
поправљене су клацкалице, 
а постављена је и нова гумена подлога.

Захваљујући Општини Савски венац, која је уложила 
средства у обнову, још један кутак намењен деци је 
постао лепше место за боравак у природи, игралиште 
у Малешкој улици. Поред потпуне реконструкције 

игралишта, које је опремљено свим реквизитима за 
игру и забаву, на зеленој површини посађено је и пет 
стабала.

Акцију садње дрвећа покренула је Општина Савски 
венац уз подршку ЈП „Србија шуме“, а према речима 
председнице Ирене Вујовић, све са циљем подизања 

еколошке свести и 
очувања здраве животне 
средине.

„Сви ми као појединци 
одговорни смо за нашу 
околину и природу и зато 
овом акцијом желимо да 
дамо пример и другима 
у нашој заједници, 
како би колико-толико 
допринели стварању 
боље будућности за 
све нас, а поготово за 
генерације које долазе. 
Ово игралиште, где ће 
уживати наши најмлађи 
суграђани, право је место 
за озелењавање и радује 

ме што ће засађени платани у будућности пружати 
кисеоник и хладовину деци и родитељима који овде 
буду боравили“, поручила је Вујовићева приликом 
обиласка обновљеног дечјег игралишта у Малешкој 
улици.

ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА  
ЗАСИЈАЛА НОВИМ БОЈАМА

8

топ тема

У протеклом периоду Општина Савски венац посветила је посебну пажњу уређењу дечјих 
игралишта. Трудећи се да најмлађим становницима Савског венца обезбеди адекватан  

простор за игру, Општина је до сада реконструисала пет игралишта.
Више уређених места за игру и здраво одрастање су предуслов да се што већи број деце, од најмлађег 
узраста, усмери ка правим вредностима и квалитетном провођењу слободног времена у природи.

Бирчанинова улица
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Циљ Општине Савски венац је да има што више 
уређеног простора за игру. У овој акцији уређено је и 
игралиште у Облаковској улици и започети радови на 
проширењу игралишта у Улици Славка Ћурувије.

Малишани Савског венца су ове године добили и још 
једно ново игралиште, у Улици Љутице Богдана, које је 
изграђено на иницијативу грађана, а за које су обезбеђена 
средства у оквиру наградне игре „Узми рачун и победи“.

Активним учешћем у наградној игри са фискалним 
рачунима и слиповима, грађани Савског венца дали су 
допринос борби против сиве економије, а Општини су 
додељена наменска средства за реализацију пројекта 
од општег интереса по избору грађана. Јавним 
гласањем грађани Савског венца изабрали су изградњу 
игралишта у Улици Љутице Богдана.

Игралиште је опремљено најсавременијим 
реквизитима за игру, а постављене су и парковске 
клупе и ђубријере. Сав мобилијар испуњава важеће 
стандарде у погледу безбедности корисника, а 
малишани из овог дела општине добили су свој кутак 
за игру и дружење. 

Игралишта су места где се склапају прва познанства, 
стичу пријатељства, а кроз игру граде праве вредности 
и учи поштовању других. Општина Савски венац 
је препознала значај уређења и обезбеђивања 
адекватних услова за игру и забаву најмлађих 
становника, те ће наставити акцију реконструкције 
игралишта и у будућности.

ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Бирчанинова улица

Улица Љутице Богдана

Малешка улица

Савска улица



у фокусу

У „Београду на води“ половином новембра отво-
рен је Бeoгрaдски пaрк и дeо Булeвaрa Вудрoa 

Вилсoнa и Улице Никoлaja Крaвцoвa. Отвaрaњу је 
присуствовао прeдсeдник Србиje Aлeксaндaр Вучић 
и том приликом истaкao дa ћe зa врлo крaткo врeмe 
бити изгрaђeнo вишe oд милиoн квaдрaта стaмбeнoг 
и пoслoвнoг прoстoрa у „Бeoгрaду нa вoди“. 

Догађају је присуствовала и председница Градске 
општине Савски венац Ирена Вујовић.

„Бeoгрaд je дoбиo нajлeпши пaрк у oвoм дeлу 
Eврoпe, а посебно сам срeћaн штo сe зajeднo oтвaрajу 
улицe jeднoг Aмeрикaнцa и једног Русa, кojи су зa-
дужили нaшу зeмљу. Свaкo кo дoђe мoжe дa види, 
нeсумњивo, нajлeпши пaрк у oвoм дeлу Eврoпe, кao 

и нoвe булeвaрe и нoвe згрaдe“, нaвeo je Вучић и ис-
тaкao дa рaдoви нa „Бeoгрaду нa вoди“ дoбрo нaпрe-
дују, те да ово пoстaje нajлeпши и нajмoдeрниjи дeo 
грaдa.

Бeoгрaдски пaрк ћe сe прoстирaти нa пoвршини 
oд 2,7 хeктaрa, a овом приликом je oтвoрeн њeгoв 
први дeo oд 1,8 хeктaрa. У oквиру пaркa налазе се, 
измeђу oстaлoг, мултифункциoнaлни спoртски тeрeн, 
дeчje игрaлиштe, стoлoви зa пикник и стoни тeнис, 
кao и стaзе зa шeтњу и џoгинг. 

Председник Вучић је захвалио свима кojи су 
вeрoвaли у oвaj прojeкaт, додајући да га је подржава-
ло свега 27 oдстo људи, као и да је некада убeдљивo 
нajружниjи дeo грaдa дaнaс вeлeлeпни дeo Бeoгрaдa 
и Србиje.
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Београд добио најлепши парк у овом делу Европе

ПАРК У „БЕОГРАДУ НА ВОДИ“
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„Овај прojeкaт је дoкaз дa зa крaткo врeмe и уз oгрoмaн труд мoжe дa сe oствaри сaн и нaпрaви чудo“, 
истакао је Вучић и нajaвиo дa ћe кoмплeтaн Булeвaр Вудроа Вилсoна бити oтвoрeн дo aприлa или мaja, кaдa 
ћe бити зaвршeн и нajвeћи дeo рaдoвa нa шoпинг мoлу у oквиру „Бeoгрaдa нa вoди” и пoдигнутo 15 или 16 
спрaтoвa вeлeлeпнoг тoрњa изнaд зeмљe, кojи ћe бити лeндмaрк нe сaмo Бeoгрaдa вeћ и Србиje. Вучић je 
рeкao дa ћe „Бeoгрaд нa вoди” привући туристe, што вeћ пoтврђуje њихов све вeћи број, двoструкo већи нeгo 
прe шeст или сeдaм гoдинa.

Пoрeд пaркa, oтвoрeн je и први дeo Булeвaрa Вудроa Вилсoнa, у дужини oд jeднoг килoмeтрa, кao и Улицa 
Никoлaja Крaвцoва. Булeвaр Вудроa Вилсoнa спajaће Кaрaђoрђeву улицу и Булeвaр вojвoдe Mишићa, а Улицa 
Никoлaja Крaвцoвa Сaвску улицу и Булeвaр Вудроa Вилсoнa.

Фото: Танјуг/Зоран Жестић

Фото: Танјуг/Зоран Жестић

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац



Настављамо бригу  
за најстарије суграђане
1.400 ПЕНЗИОНЕРА  
НА БЕСПЛАТНИМ ИЗЛЕТИМА

Општина Савски венац наставља да брине о најс-
таријим суграђанима. Бесплатни излети за пен-

зионере Савског венца постали су део редовних 
активности. Током јесени, 1.400 пензионера је у ор-
ганизацији Општине путовало на бесплатне излете 
– дводневни излет на Тару и једнодневне обиласке 

манастира Копорин 
и Покајница, уз посе-
ту спомен-комплексу 
Ра до вањски луг.

На дводневном из-
лету сениори су има-
ли прилику да уживају 
у обиласку атракција 
и бројних знамени-
тости најлепше пла-
нине у западном делу 
Србије, уз обезбеђен 
превоз, смештај и 
исхрану у хотелу. У 
повратку са Таре по-
сетили су манастир 
Рача и меморијал-
ни спомен-комплекс  
Ка дињача.

Једнодневни излети обухватили су обилазак мана-
стира Копорин, Покајница и спомен-комплекса Радо-
вањски луг, као и посету етно-селу „Моравски конаци“, 
где је за пензионере организовано дружење и ручак. 
На све излете сениори су путовали у пратњи лекарске 
екипе.

Општина Савски венац већ три године организује 
бесплатне излете, са циљем да се слободно време 
најстаријих суграђана испуни занимљивим и квалитет-
ним садржајима. Реализација оваквих активности на-
ставиће се и у наредном периоду.
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за наше грађане
Традиционална акција  
за лепши почетак школе
ЂАЧКЕ ТОРБЕ ЗА СВЕ ПРВАКЕ

Ђаци прваци 
са територије 

Савског венца и 
овог септембра 
сели су у школске 
клупе комплет-
но опремљени. 
Општина је и 
ове године своје 
најмлађе станов-
нике обрадовала 
ђачким торбама 
и школским при-
бором. 

Првог дана 
школе, првацима 
ОШ „Радојка Ла-

кић“ поклоне су поделили и пожелели добродошлицу 
у клупе, председница ГО Савски венац Ирена Вујовић и 
члан Општинског већа Милош Видовић.

Ирена Вујовић је истакла да су поклони за прваке 
традиција на Савском венцу и додала да брига о деци 
и уређење образовних институција остаје приоритет 
у раду Општине.

Приредбе за прваке одржане су и у Основној шко-
ли „Петар Петровић Његош“, коју је обишао заменик 
председнице Општине Зоран Коцић и школи „Исидо-
ра Секулић“, чијим су првацима поклоне уручили чла-
нови Већа Урош Трипковић и Страхиња Кукић. 

Преостале основне школе обишли су председник 
Скупштине општине Савски венац Немања Берић и 
чланови општинског Већа Владимир Новаковић, Дра-
гољуб Николић и Миодраг Прибиловић. Осим ран-
чева, сви прваци су добили и ваучере за похађање 
бесплатног програма менталне аритметике у трајању 
од месец дана.
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Бесплатна акција за даме са Савског венца
100 СУПЕР ЧЛАНСКИХ ПАКЕТА АМСС

Општина Савски венац позната је по томе што велику пажњу посвећује женама и разним акцијама настоји да 
побољша квалитет њиховог живота. Управо из тог разлога је у сарадњи са Ауто-мото савезом Србије обрадо-

вала своје суграђанке још једном бесплатном акцијом.
У акцији „Супер члански пакет АМСС бесплатно за 

даме са Савског венца“, председница Општине Ирена 
Вујовић и генерални секретар АМСС Милан Николић 
поделили су сто супер картица женама возачима, са 
циљем да им се помогне у свакодневној вожњи и сна-
лажењу у различитим саобраћајним ситуацијама.

Ирена Вујовић, као иницијатор акције, истакла је 
овом приликом важност препознавања свакодневних 
проблема и ванредних ситуација у којима жене могу да 
се затекну. Нагласила је да жене воде рачуна о својим 
аутомобилима, као што брину о себи и о својим поро-
дицама, те да им треба олакшати и пружити подршку, 
тако што ће знати да имају сигурног и поузданог парт-
нера на путу. 

Бесплатна АМСС чланска картица обезбеђује велики број привилегија на путевима Србије и Европе, као што 
су право коришћења бесплатних техничких погодности АМСС, шлеповање и помоћ на путу, смештај и превоз. 
АМСС чланска картица има и функцију платне картице, која омогућава плаћање робе и услуга са попустом код 
АМСС партнера.

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ  
СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВЦЕ

Едукацији и образовању деце Општина Савски ве-
нац придаје велики значај. Једна од акција која 

најмлађим суграђанима помаже да стекну додатне 
вештине су и бесплатни курсеви страних језика. Општи-
на и ове године организује бесплатне курсеве страних 
језика за основце, узраста од 1. до 4. разреда. 

Курсеви енглеског, немачког и руског језика почели 
су у октобру и реализују се у просторијама Канцела-
рије за младе Савски венац (Улица кнеза Милоша 47), 
a трајаће до краја маја следеће године.

Око 250 пријављених основаца са Савског венца 
два пута недељно похађа курс одабраног страног јези-
ка. Kурсеве воде стручни предавачи, а програми учења 
су састављени по најсавременијим методама и прила-
гођени узрасту ученика.

О бесплатним курсевима за основце родитељи се 
могу информисати на број телефона: 011/2061-752, 
радним данима од 8 до 15 часова.

БЕСПЛАТАН КУРС ГЛУМЕ  
ЗА ДЕЦУ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Најмлађи становници Савског венца имали су при-
лику ове јесени да покажу, а неки од њих и да от-

крију своје таленте. Основци и средњошколци који су 
се укључили у уметничке радионице, упознали су се са 
чарима глуме и осталих професија које учествују у ства-
рању филма и позоришне представе.  

Бесплатне радионице глуме организоване су у ДКЦ 
„Мајдан“, уз подршку Oпштине Савски венац и Секре-
таријата за културу града Београда. Курс је обухватио 
13 радионица, које су се одржавале током новембра и 
децембра, сваког викенда у периоду од 16 до 20 часо-
ва. Деца су била подељена у две групе, млађу (од 1. до 
7. разреда) и старију (осмаци и средњошколци).  

Током курса деца су имала прилику да науче брза-
лице и позоришну терминологију, говоре и припремају 
монологе, да се упознају са радом камере, да се фото-
графишу показујући том приликом различите емоције, 
изводе музичке нумере и још много тога. Све што су 
научили приказали су на јавном наступу, који је при-
ређен на крају курса.

Пројекат је спровело Удружење „Пресек дијагонала“, 
које се бави културом и едукацијом деце и младих у 
култури, а курс су водиле дипломиране глумице са Фа-
култета драмских уметности из Београда и Академије 
уметности из Новог Сада. Млади полазници стекли су 
нова искуства, а неки од њих наставиће да развијају но-
вооткривене таленте и усавршавају своја умећа. 

Циљ Општине Савски венац је да омогући деци и 
младима да испробају разне могућности, да се опро-
бају у различитим активностима, како би били при-
премљени да изаберу прави пут у будућности.
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у сарадњи са

Корак у будућност 
ПРВИ САЈАМ ИНОВАЦИЈА  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Општина Савски венац је први пут била домаћин 
Сајма иновација, који је одржан у ДКЦ „Мајдан“. 

Дводневни сајам окупио је преко 40 излагача из Србије 
и региона. Сајам су отворили министар за иновације 
и технолошки развој Ненад Поповић и председница 
Општине Савски венац Ирена Вујовић.

Као део пројекта „Покажи нешто ново“, Сајам ино-
вација организован је са циљем развоја економије ба-
зиране на знању, а замишљен је као место интеракције 
и успостављања нових сарадњи и партнерстава између 
„традиционалних“ грана и иновативних подручја.

Ирена Вујовић свим учесницима је том приликом 
пожелела успешну реализацију пословних идеја и 
истакла да ГО Савски венац радо подржава пројекте 
који су окренути будућности и развоју заснованом на 
знању, иновацијама и предузетништву.

Општина Савски венац прати политику Владе Србије 
и Града Београда када је у питању развој иновација и 
ИТ сектора, а све са циљем побољшања животног стан-
дарда и отварања нових радних места.

Млади излагачи имали су прилику да представе 
своје иновативне производе, да виде примере добре 
праксе, као и да размене искуства у области савреме-
них технологија.

Сусрет излагача и заинтересованих страна на сајму 
је био директан, а најширој публици су се представила 
стартап предузећа и компаније које развијају произво-
де и услуге из различитих области и баве се иновација-
ма које позитивно утичу на квалитет живота.

Сајам је реализовало Удружење грађана „Локална 
самоорганизација“, под покровитељством Кабинета 
министра за иновације и технолошки развој, а у парт-
нерству са Градском општином Савски венац и ДКЦ 
„Мајдан“.

Практична знања за студенте
УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ТРОМЕСЕЧНА  
„БГ ПРАКСА 2019“ 

Млади људи су будућност, a од њиховог образо-
вања и знања зависи и будућност друштва у цели-

ни. Веома је важно да образовани млади људи стекну 
што више нових знања и вештина. 

Општина Савски венац препознала је значај прак-
тичног и професионалног искуства и учествовала је 
другу годину заредом у реализацији програма Универ-
зитетске радне праксе, под називом БГ ПРАКСА 2019, у 
сарадњи са Градском управом Града Београда и Цен-
тром за развој каријере и саветовање студената Уни-
верзитета у Београду. 

Програм је реализован од 17. јуна до 17. септембра, 
а студенти са неколико факултета Београдског универ-
зитета обављали су праксу у одељењима Управе ГО 
Савски венац.

На свечаном пријему студената поводом завршетка 
праксе, чланови Општинског већа Милош Видовић и 
Драгољуб Николић уручили су захвалнице практикан-
тима и пожелели им успех у даљем образовању и раду.

Заменик начелнице Управе ГО Савски венац Вла-
димир Јовановић захвалио се практикатима на анга-
жовању и нагласио да су студенти праксу обављали уз 
велику посвећеност и одговорност за послове у које су 
били укључени.

Студенти који су обављали праксу у Општини Сав-
ски венац могли су уз помоћ ментора да науче нешто 
ново и корисно и да стекну практична знања која ће 
примењивати у свом будућем позиву.
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У сусрет обележавању Међународног 
дана борбе против насиља над женама, 

почетком новембра, у просторијама Општи-
не Савски венац организована је трибина 
„Стоп насиљу у породици“, у циљу подизања 
свести јавности о овом проблему. Са триби-
не је послата јасна порука да се насиље не 
сме толерисати, да је важно да се на време 
пријави и да се помогне жртвама. 

Председница Општине Савски венац и 
председница Савета за родну равноправ-
ност града Београда Ирена Вујовић, иста-
кла је том приликом да је прича о насиљу 
неопходна и увек актуелна, те да су у прет-
ходне четири године, колико Савет постоји, 
начињени значајни кораци на сузбијању на-
сиља.

„Резултати су и даље далеко од добрих, 
али свакако има помака и доста се радило на превентиви“, нагласила је Ирена Вујовић.

Заједно са друштвено одговорним компанијама и Саветом за родну равноправност, интензивно се ради на томе 
да се спроводи едукација о насиљу и обезбеди запослење женама које су жртве насиља како би се економски 
оснажиле. 

Наташа Станисављевић, градска секретарка за социјалну заштиту, нагласила је да насиље у Србији није при-
ватна ствар, већ друштвени проблем и зато сви треба да се боре против тога. 

Сви заједно треба да се боримо да у нашој земљи престанемо са бројањем жртава, већ да причамо о томе 
колико смо жена спасили. Сваки позив значи да сте некоме можда спасили живот – порука је учесника трибине.

На трибини су учествовали чланови Савета за родну равноправност Градске општине Савски венац, Софија 
Пајић из Градског центра за социјални рад – Одељење Савски венац, Александар Ђурић, помоћник командира 
ПУ Савски венац и Тања Маринковић, заменица председника Скупштине ГО Савски венац.

Трибину „Стоп насиљу у породици“ организовало је удружење грађана „Амикус“ у сарадњи са ГО Савски ве-
нац и Адриа медија групом, а уз подршку Секретаријата за социјалну заштиту града Београда.

Нулта толеранција на насиље
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА  

ВАЖАН ФАКТОР У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА 

Општина Савски венац у свом раду велику пажњу придаје деци 
и њиховом бољем и квалитетнијем одрастању, организујући 

за њих низ бесплатних програма и активности. Свако дете има 
право да развија своје потенцијале, а циљ руководства општине 
је да им то омогући.

Међународни дан детета традиционално је обележен 20. но-
вембра у ДКЦ „Мајдан“, уз занимљив програм и интерактивне 
анимације за децу. Више од двадесет костимираних аниматора, 
мотивима из бајки на креативан и едукативан начин забављало 
је и увесељавало децу. Поред аниматора, програм манифестације 
обогаћен је реквизитима за игру и посебним кутком за цртање по 
лицу, а за децу су припремљени и слатки поклони.

Са малишанима из вртића и основних школа са Савског венца 
дружили су се члан Већа ГО Савски венац Милош Видовић и ди-
ректорка ДКЦ „Мајдан“ Дуња Хаџић. У складу са обележавањем 
Међународног дана детета, Милош Видовић је подсетио на ос-
новне принципе Конвенције о правима детета и на значај дечјих 
права.

ДКЦ „Мајдан“ у сарадњи са Градском општином Савски венац, 
у току целе године организује многобројне бесплатне програме 
за децу. Општина Савски венац наставиће да брине о потребама 
најмлађих становика и настојаће да им обезбеди најбоље место 
за одрастање.
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Активнија Србија
БЕСПЛАТАН ЈАВНИ ТРЕНИНГ  
ЗА НАШЕ СУГРАЂАНЕ

Општина Савски венац је наставила да подржава 
све акције које су усмерене на промоцију спорта и 

здравог стила живота.
У оквиру спортско-едукативног пројекта „Активнија 

Србија“, који промовише културу вежбања и здрав на-
чин живота, почетком октобра у парку Мањеж одржан 
је бесплатан јавни тренинг у организацији Спортског 
удружења „Актива Тим“, а уз подршку Градске општине 
Савски венац.

Отворени јавни час окупио је велики број суг-
рађана, којима су се придружили и Урош Трипковић, 
члан Већа Градске општине Савски венац задужен за 
спорт и секретар Скупштине ГО Савски венац Савa  
Мартиновић.

Пројекат „Активнија Србија“ прилагођен је свим 
генерацијама, па одрасли могу бесплатно да вежбају, 
док је за децу узраста од 3 до 10 година организован 
посебан тренинг на полигону.

Циљ пројекта који се реализује у неколико градова  
у Србији, уз подршку и под покровитељством Минис-
тарства омладине и спорта, јесте подизање свести 
грађана о значају физичке активности, као и о томе  
колико је важна за очување здравља.

„НОЋНА МИЉА” НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Важност спорта за здравље људи је тема о којој се 
све више говори. Општина Савски венац, кроз низ 

акција, покушава да укаже на значај рекреације и фи-
зичке активности.

Друга ноћна штафетна трка, под називом Belgrade 
Night Mile, у организацији тима Аdidas Runners Belgrade 
и Oпштине Савски венац, одржана је код Железничке 
станице Прокоп, на Савском венцу.

Штафетна трка, у којој су се такмичари надметали у 
две категорије, превазишла је прошлогодишње бројке, 
окупивши чак 71 тим од по троје људи. Они су имали 
задатак да за што краће време претрче једну миљу, од-
носно два пута по 800 метара.

Ноћна трка је испунила сва очекивања, како по 
броју такмичара тако и по чињеници да су учесници 
трке били и млади људи, али и они преко 60 година.

Организатори трке су изразили задовољство што 
је Општина Савски венац препознала значај бављења 
физичком активношћу и другу годину заредом подр-
жала ову акцију, што је омогућило великом броју људи 
да се бесплатно укључе у трку. 

У женској категорији најбољи резултат оствариле 
су Маја Симјоновић, Симонида Миљевић и Невена 
Максимовић, са укупним временом од 18 минута и 56 
секунди, док су се у мушкој за прво место изборили 
Ненад Ристић, Филип Недељковић и Мирослав Дука-
диновић са укупним временом од свега 13 минута и 
13 секунди.

За добру атмосферу током читавог догађаја била 
је задужена Надежда Димитријевић, познати ди-џеј, 
а поред сјајне музике и дружења, за победнике у обе 
категорије обезбеђене су и вредне награде, попут па-
тика за трчање, хеланки, дуксева и додатне спортске 
опреме коју је обезбедио Аdidas.

Догађају је присуствовао члан Већа општине Савски 
венац Урош Трипковић. 

Овакве и сличне акције имају за циљ промоцију 
спорта и подстичу грађане да нађу времена за себе и 
своје здравље и укључе се у систем спорта.

Фото: Активнија Србија

Фото: Активнија Србија
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OСНОВЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА  
У ТРКАЧКОЈ АКЦИЈИ  
БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА

Промоција спорта и здравог начина живота битан је 
сегмент у раду Општине Савски венац. Овога пута 

Општина је подржала такмичење основаца у трчању на 
30-40 метара.

Прва акција пројекта „Брзином до звезда“ одржана 
је почетком октобра у дворишту Основне школе „Пе-
тар Петровић Његош“. Општина је била први домаћин 
овог пројекта, уз техничку подршку Атлетског клуба  
„Партизан 1945“. Учествовало је шест основних школа 
и 96 такмичара у обе категорије.

Победник у конкуренцији девојчица била је Даринка  
Поповић, док је међу дечацима најбољи био Лука  
Матијашевић. Поред њих, пласман на градско 
такмичење изборили су: Дуња Чикарић, Петра 
Перишић, Калина Илијевски, Тијана Тимотијевић, Јана 
Велагић, Ана Јурић, Зоја Грбић, Катја Петровић, Јихуо 
Сонг, Тамара Анушић, Анђелија Стаменковић, Уна Јолић, 
Нађа Зековић, Ива Ивић и Бабић Елена; Вук Милетић, 
Сергеј Ивановић, Огњен Милић, Дамјан Милаковић, 
Угљеша Благојевић, Владан Нововић, Александар 
Максимовић, Милош Јовановић, Константин Пашанић, 
Лука Стојаковић, Лазар Костић, Никола Грбић, Вук 
Грбић, Коста Пајовић и Лазар Раденковић.

Најуспешнији дечаци и девојчице представљали су 
своју општину на великом градском финалу у Арени, 
које је одржано 17. новембра, у склопу манифестације 
Serbia marathon и постигли су веома запажене резултате.

Општина Савски венац наставиће да подржава 
овакве пројекте, који за циљ имају јачање спортског и 
такмичарског духа код деце.

Брига о младима је битан сегмент у раду Градске 
општине Савски венац. Нова знања и унапређење 

вештина умногоме доприносе квалитетнијем животу 
младих људи.

У Свечаној сали општине Савски венац, почетком 
новембра организован је бесплатaн курс јавног насту-
па „Комуникатор“, који је одржао награђивани српски 
глумац и пантомимичар Марко Стојановић, стручњак 
за невербалну комуникацију и јавни наступ.

Курс и радионице били су намењени средњошкол-
цима.

На курсу „Комуникатор“ млади су учили како да уна-
преде вештине вербалне и невербалне комуникације, 
као и свој јавни наступ. Курс је замишљен и као допринос 

побољшању комуникације и разумевања међу млади-
ма, што је предуслов за смањење насилног понашања.

Гости курса били су ђаци Школе за бродарство, бро-
доградњу и хидроградњу која се налази на Савском 
венцу и активно су учествовали у радионицама. 

У име Општине Савски венац, присутне је поздра-
вио секретар Скупштине општине Сава Мартиновић, а 
полазнике радионица подржали су заменик председ-
нице Oпштине Зоран Коцић и члан Већа задужен за 
школство Владимир Новаковић.

Општина Савски венац ће наставити са сличним 
акцијама, како би омогућила младим људима да што 
спремнији уђу у свет одраслих и савладају изазове који 
их чекају у будућности.

Фото: Атлетски савез Србије

„КОМУНИКАТОР“ ЗА МЛАДЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА
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Катарина Корша је дипломирала глуму на 
Факултету драмских уметности, у класи 
проф. др Владе Јевтовића. Каријеру је 
започела још у студентским данима, када 
је на трећој години факултета добила прву 
улогу. Након тога, улоге су се низале једна за 
другом, како у позоришту, тако и на малим 
екранима. Паралелно са глумом, Катарина 
је развијала каријеру водитеља и новинара 
на више телевизија и у најразличитијим 
форматима. Поред свакодневних обавеза 
на порталу, није запоставила свој 
примарни позив. Напротив, истиче да глуму 
доживљава као задовољство и радост игре. 
Ова млада глумица и водитељка живи на 
општини Савски венац са својом породицом, 
а у пријатном разговору открила нам је 
свој омиљени кутак на нашој општини и 
предложила једну занимљиву идеју за коју 
би желела да се реализује на Савском венцу.

KATAРИНА КОРША
глумица, водитељка и новинарка

Када се помене Савски венац на шта  
прво помислите?

Када помислим на било коју општину или град прва 
асоцијација су ми људи који тамо живе и које познајем. 
Поносна сам на своје комшије и суграђане. То су див-
ни људи, брижне мајке и очеви, савесни, поштени. У то 
се свакодневно уверавам, било да их срећем у парку 
или на неком другом месту на Савском венцу. Њихова 
срдачност и отвореност су ми прва асоцијација на мој 
Савски венац.

Који Вам је омиљени кутак на Савском венцу  
и где најчешће одлазите у тренуцима одмора?

То је свакако Хајд парк који се налази у близини мог 
стана. Ушушкан, лепо сређен, пун садржаја, парк коме 
се свакодневно враћам, некада и више пута, било да 

шетам са породицом или се играм са децом на игра-
лишту, шетам своја два пса, трчим или користим летњу 
теретану која је прошле године у једном делу парка 
изграђена. Породично, слободно време проводимо 
највише на отвореном. Поред Хајд парка који нам је 
најближи, ту је и Топчидерски парк и, наравно, неиз-
бежна десна обала Саве. Увек сам била љубоморна на 
људе који живе са друге стране реке. Новобеоградска 
страна је дуго, заправо одувек, била далеко лепша и 
примамљивија за клинце. Сада када је „Београд на 
води“ почео да поприма своје обрисе, све чешће смо 
на реци. Савска променада је божанствена. Када по-
сле гледамо фотографије са тог места, помислим као 
да смо били у неком другом граду. У ствари, то је наш 
Београд и Савски венац који добија ново и модерно 
обличје. Свиђа ми се то. Поносна сам и могу рећи „бра-
во“ за све нас. Једва чекам да видим како ће изгледати 
када све буде готово. 

интервју

СРДАЧНОСТ И ОТВОРЕНОСТ  
ПРВЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ НА САВСКИ ВЕНАЦ

Фото: Јанко Масловарић
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Када би Вам дошла другарица из иностранства шта 
бисте јој показали на нашој општини  
и због чега?

Пре свега, упознала бих је са што више дивних људи 
са којима делим животни простор. Сваки кутак Савског 
венца је посебан и има своју причу, а ако бих морала 
нешто да извојим то би опет били паркови. У овом делу 
града они су посебни. Поред културно-историјског зна-
чаја који имају, наши паркови су места за уживање у 
природи, рекреацију и склапање нових пријатељстава. 
Другарици из иностранства са задовољством бих по-
казала зелене оазе по којима је Савски венац препо-
знатљив, почев од Хајд парка, преко Топчидерског итд. 
За паркове сам посебно везана, јер је пуно мојих ус-
помена настало управо у њима. Клинци су ту прохода-
ли, одслушали први концерт класичне музике, јахали 
коња, научили да возе бицикл и због тога су то места 
на која бих прво одвела и мени драге људе.

Да ли имате предлог или идеју коју бисте волели да 
реализује Општина?

Тешко је одговорити на то питање, јер све добре 
идеје су ми већ „украли“ и спровели у дело људи који 
тренутно воде нашу општину (смех). Срећна сам, јер се 
наша општина улепшава, мења и развија у позитивном 
правцу. Предложила бих да се можда у будућности на-
прави на Савском венцу једна или више умрежених 
бициклистичких „магистрала“, са јасно обележеним 
таблама са мапама, тако да свако може лако да их ко-
ристи и стигне брзо и безбедно до свог одредишта. Те 
бициклистичке магистрале могле би да спајају насеља, 
општину са центром града, туристичке капацитете Сав-
ског венца, па би туристи који су све више заинтересо-
вани за туре организоване бициклима и тротинетима 
могли да их користе приликом обиласка знаменитости 
наше општине.

Ваш примарни позив је глума.  
Колико вам глума помаже у водитељском послу?

Помаже ми у великој мери, јер способност импро-
визације, понашање пред камером и опуштеност су 
вештине које сам стекла на факултету и сада их и те 
како примењујем у водитељском послу.

Да ли је тешко ускладити пословне обавезе  
и родитељство?

Сви ће вам на ово питање дати одговор да је органи-
зација најважнија. Ја, ипак, мислим да су приоритети 
најважнији. Увек ми је породица била на првом месту, 
што апсолутно не значи да ту нема места за друге ст-
вари у животу, као што су каријера, време за себе и сл. 
Када је код куће све у реду, на послу „цветају руже“. 
Код усклађивања обавеза организација је важна, јер 
некад нешто мора да сачека, али то свакако нису деца. 
Као родитељима, мени и мом супругу је тренутно при-
оритет питање избора основне школе, с обзиром да 
нам старије дете на јесен постаје ђак првак. Имам ве-
лику дилему, имајући у виду да се општина потрудила 
и изузетно унапредила и побољашала услове у нашим 
основним школама. Управо из тог разлога нам је сад 
изузетно тешко да се одлучимо за једну коју можемо 
да издвојимо као најбољу. У сваком случају нијансе ће 
пресудити, а сигурна сам да нећемо погрешити коју 
год да изаберемо.

Бавите се и хуманитарним радом, ви сте  
ПР директор хуманитарне организације  
„Буди срећан“?

Поносна сам на организацију „Буди срећан“ и моје 
учешће у њој. Ту заиста важи она чувена флоскула 
„наше мало је некоме све“. Људи су у бити добри и ху-
мани, само их треба подсетити на то.

Фото: Јанко Масловарић
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Смештен у уској речној долини, између Топчидерског брда и Кошутњака, Топчидер је од центра града нају-
даљенији део Савског венца. За историју Београда и наше општине Топчидер је веома важан, јер насупрот 

Београдској тврђави и Савамали у њеном подножју, од којих је удаљен око пет-шест километара, представља 
други крај осе око које се, стицајем околности, ширио град. Још почетком 19. века Топчидер је био густа, претеж-
но храстова и букова шума, коју су Карађорђе и његови устаници користили као склониште из којег су у Првом 
српском устанку јуришали на Београд. Отуда и потиче турски назив Топчи-дере, што значи тобџијска долина 
(или поток), а односи се на Топчидерску реку која том долином протиче.

www.savskivenac.rs

мој Савски венац има

Т О П Ч И Д Е Р
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Конак кнеза Милоша
Фото: Горан Николашевић
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Све време своје владавине кнез Милош живео је у 
Конаку, у ком је и умро 1860. године, тако да је схватљи-
во зашто се град полако насељавао и ширио управо око 
осе коју је чинила данашња Улица кнеза Милоша, која 
се тад звала Топчидерски друм. И једна од првих трам-
вајских линија у Београ-
ду прорадила је 1894. 
године, управо том тра-
сом, спајајући центар 
града са Топчидерским 
парком који је давно 
пре тога постао главно 
градско излетиште. Топ-
чидерски парк је иначе 
и пре покретања трам-
вајске линије био најо-
миљеније градско изле-
тиште. Београђани су ту 
коњским или воловским 
запрегама долазили 
на целодневне излете, 
окупљали се у црквеној 
порти или даље, све до 

обала бистре и чисте Топчидерске реке, простирали 
ћилиме и јастуке и одмарали се у хладовини столетних 
стабала. У близини је било и неколико извора хладне 
воде за коју се причало да је лековита, а коју су одатле 
сакаџије у великим бурадима на точковима развозиле 

и продавале по граду.
И у годинама које су 

следиле и поред број-
них садржаја који су ту 
ницали (ковница новца, 
казнени завод, расадни-
ци са првом стакленом 
баштом и школом за 
баштоване, кафане, кас-
није и летња позорни-
ца), Топчидер је задржао 
ексклузивност градске 
зелене оазе и једног од 
првих и најлепших бео-
градских паркова.

Одломак из публикације „Савски 
венац Културна баштина“

Милошев конак и Топчидерска црква

Шума је била најгушћа управо испод Топчидерског брда, на безбедној удаљености од Турака и њихових топова, 
тако да је кнез Милош решио да баш на том месту, у сенци старог платана подигне свој дом – Велики конак, 
који је био уједно и први двор Кнежевине Србије, по нацртима чувеног Хаџи-Николе Ђорђевића. Уз конак, за то 
време велику грађевину на два спрата, са пространим тремовима и „диванханом“, својеврсним застакљеним 
балконом, одакле се, са дивана, могла посматрати околина, књаз је подигао и Топчидерску цркву (Светог Петра 
и Павла), која је завршена исте 1834. године, а потом и свештеничку кућу. Све је грађено под будним надзором, 
а камен за градњу допреман је са оближњег мајдана на Сењаку. Уз овај комплекс, никла је и кафана, која је у 
прво време служила само за потребе књаза и његових гостију. Доласком Обреновића у овај крај, из Топчидера 
који ће бити уређен у парк и оближњег Кошутњака (који је претворен у ловиште династије Обреновић), расељена 
су дотадашња села која су постојала на овом простору: Топчидер, Мегаре, Частрно, Степашиновац, Рудманово, 
Рватско село и Дољани.

Конак кнеза Милоша
Фото: Горан Николашевић

Црква Светих апостола  
Петра и Павла
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БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ У ДОМУ 
ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“ 

Поводом обележавања Светског дана срца, септем-
бар је био у знаку превенције болести срца. Општина 

Савски венац је у сарадњи са Домом здравља „Савски 
венац“ организовала бесплатне превентивне прегледе 
у просторијама Дома здравља, у Пастеровој 1. Грађани 
су имали прилику да обаве кардиолошке прегледе уз 
ЕКГ, по потреби и ултразвук срца, измере ниво шећера 
у крви и крвни притисак, као и да добију савете лека-
ра о исхрани и евентуалним даљим прегледима или  
превентивним активностима.

У октобру, Месецу борбе против карцинома дојке, 
организовани су бесплатни ултразвучни и палпаторни 
прегледи, а према потреби и мамографска снимања, уз 
едукативне савете суграђанкама о самопрегледу дојки. 
Акција је организована како би се скренула пажња на 
распрострањеност рака дојке и подигла свест о зна-
чају превенције и раног откривања ове болести, као и 
о могућностима правовременог започињања лечења  
оболелих.

Поводом обележавања Светског дана борбе про-
тив дијабетеса, 14. новембра у ДЗ „Савски венац“ ор-
ганизовано је мерење нивоа шећера у крви и крвног 
притиска, ЕКГ, мерење body mas индекса, а грађани 
Савског венца имали су могућност и да ураде тест за 
скрининг дијабетеса и кардиоваскуларних обољења.

У новембру су организовани дермоскопски прегле-
ди младежа, а у децембру офталмолошки прегледи.

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Градска општина Савски венац у сарадњи са Заво-
дом за здравствену заштиту радника „Железнице 

Србије“ организовала је у октобру бесплатне ултраз-
вучне прегледе штитне жлезде, офталмолошке и дер-
матолошке прегледе за суграђане са Савског венца.  
У новембру су грађани били у прилици да без упута 
и здравствене књижице обаве пулмолошке прегледе, 
ултразвук абдомена и мерење индекса телесне масе. 
Такође, у децембру су омогућени бесплатни интернис-
тички прегледи са ЕКГ-ом и ЕХО-м крвних судова врата, 
у амбулантама Завода, у Савској 23.

превентива пола здравља
БРИГА О ЗДРАВЉУ ГРАЂАНА

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 се 

грађанима скрене пажња на значај превенције и ране дијагностике у очувању здравља.

ИНФО +
Избор здравих животних навика је од пресудног зна-

чаја за здравље груди сваке жене – редовна физичка 
активност, избегавање гојазности, регулација телесне 
тежине, као и избалансирана исхрана.

Према доступним подацима, ширењем свести о 
превенцији ризикофактора и променом начина живота, 
код око 25% до 33% жена може се утицати на развој ове  
болести.

Када се рак дојке открије у раној фази, уз адекватну  
дијагностику и лечење, шансе за излечење и проду-
жетак живота су далеко веће (у преко 90% случајева 
лечење има добру прогнозу) него у случајевима када 
се болест открије у касној фази. Међутим, због касног 
откривања болести, смртност од карцинома дојке још 
увек је веома висока. Свака жена би требало да обавља 
самопреглед дојки сваког месеца и да започне са ре-
довним мамографским прегледима најкасније од 50. 
године живота.

МЕСЕЦ БОРБЕ  
ПРОТИВ  

РАКА ДОЈКЕ



Децембар 2019. 23

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Туристичка организација Градске општине Савски 
венац и овог лета обрадовала је све љубитеље ол-

дтајмера. 
Фестивал америчких старовременских возила и  

животног стила AMERICAN ON ROUTE 011 организо-
ван је трећу годину заредом. Почео је изложбом олд-
тајмера на платоу испред Скупштине града, затим су 
возила парадном вожњом кренула ка Музеју Југосла-
вије, где је одржана централна манифестација.

Посетиоци фестивала имали су прилике да осе-
те дух америчке прошлости и да присуствују промо-
цији култног америчког бренда мотоцикала INDIAN.  
Атмосферу су употпунили наступи бендова: PIR, 
MOONSHINE ALLIGATORS и HUNTING SOULS.

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ Савски венац инфо

Задовољни малишани и осмеси на њиховим ли-
цима испунили су летос паркове на општини 

Савски венац. Током три месеца, сваког викенда 
у другом парку, одржавао се „Булевар шаха“. Сви 
љубитељи ове древне игре имали су могућност 
да се на отвореном такмиче у игрању шаха и да 
летње викенде проведу на креативан и занимљив 
начин.

Парк Мањеж био је поприште завршне мани-
фестације „Булевар шаха“. Турнирима и симултан-
кама завршенa je ова манифестација, која се одр-
жава већ трећу годину заредом на Савском венцу. 
Заједничка завршна манифестација за децу са Сав-
ског венца и Врачара реализована је у сарадњи са 
ШСО „Партизан јуниор” и ШК „Делфин“.

 Ове године манифестацију је посетило око 500 
малишана са Савског венца и Врачара, а многи 
од њих су изразили жељу да се укључе у неку од  
школа шаха.

 „Булевар шаха“ је стална манифестација Град-
ске општине Савски венац у области спорта, а ове 
године је организован у сарадњи са Градском 
општином Врачар.

ДУХ АМЕРИЧКЕ ПРОШЛОСТИ ИСПРЕД МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ

БУЛЕВАР ШАХА ЗА НАЈМЛАЂЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА И ВРАЧАРА
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КУЛТУРА НАДОХВАТ РУКЕ

Манифестација Дани европске баштине ове годи-
не обележена је темом „Уметност и забава – на-

слеђе у фокусу“, а Градска општина Савски венац, као 
и претходних година, узела је учешће и понудила низ 
културних дешавања. У манифестацију се укључио и 
велики број установа културе које се налазе на тери-
торији општине Савски венац, као и два најважнија 
спортска удружења. Грађани Савског венца су током 
септембра и октобра, у оквиру трајања манифестације, 
имали прилику да уживају у богатој понуди изложби, 
промоција, предавања и концерата.

Подземни Београд и тајне Африке

За љубитеље историографије организовано је 
вођење кроз подземни Београд, уз предавање  
„Подземни Београд – лагуми“. Посетиоци су се кроз 
стручно вођење упознали са подземним Београдом, 
који крије стотине интересантних локалитета – пећине, 
лагуме, зазидане реке, тунеле, бункере и друге грађе-
вине које су градили и уништавали народи који су  
насељавали подручје главног града.

У Манаковој кући приказана је изложба под нази-
вом „Пешкири Лесковца и лесковачког краја“, са пра-
тећим програмом радионица и школом ручног ткања.

У Музеју афричке уметности одржана су предавања 
о везама између српске (југословенске) и афричке  
културе и политике, а посетиоци су били у прилици 
и да се упознају с темом наслеђа и традиције африч-
ког народа. Присутне су кроз сталну музејску постав-
ку водили стручњаци у области историје, археологије,  
етнологије и филозофије. Било је то изузетно путовање 
кроз културно наслеђе афричког континента, обичаје 
и начин живота. Стручно вођење организовано је као 
део програма „Практикум 2019“.

Баштина Топчидера

Редовни део програма Дана европске  
културне баштине је тура „Културнa бaштинa 
Toпчидeрa”, као спeцифичaн и jeдинствeн 
примeр мeђуинституциoнaлнe сaрaдњe, 
који вeћ двe гoдинe широј јавности предста-
вља рaзнoликo културно-историјско нaслeђe  
Toпчидeрa. Септембарска тура обухватила је оби-
лазак Mузejа aфричкe умeтнoсти, Куће крaљa Пeтрa 
и Aрхива Jугoслaвиje. Водичи су причали o нaстaнку 
Mузeja aфричкe умeтнoсти, њeгoвoj aрхитeктури и нa-
чинимa нa кoje су брojнe збиркe прeдмeтa дoшлe дo 
нaшe зeмљe, зaтим o рaзличитим функциjaмa кoje 
je Кућa крaљa Пeтрa крoз истoриjу имaлa, кao и o  
учeничкoм дoму кojи je тридeсeтих гoдинa 20. вeкa 
крaљ Aлeксaндaр Кaрaђoрђeвић пoдигao у нeпoсрeд-
нoj близини тaдaшњeг Mузeja крaљa Пeтрa.

Кућа породице Вељковић представила је колек-
цију од 22 карикатуре сликарке импресионизма Бете 
Вукановић, које представљају огледало политичког, 
економског и уметничког друштва прве половине 20. 
века. У склопу програма „Београдске приче“, испри-
чано је како је настало пријатељство Воје Вељковића 
са уметницима као што су Паја Јовановић, Бета Вука-
новић, Урош Предић и други. Такође, у кући породице 
Вељковић одржан је концерт дванаестогодишње Душе 
Јовановић, виолончелисткиње.

У Кући краља Петра

Изложба и дегустација вина шумадијског краја 
„Вински путеви – Шумадија вина“ представљени су у 
Кући краља Петра I. На истом месту организована је ра-
дионица „Пронађи своје питање“, у оквиру манифеста-

ције „Coaching week“, а у склопу промоције новог 
издања књиге „Колико си спреман да платиш?“ 

Бранкице Љамић.
Пригодним програмом обележена је и  

годишњица крунисања краља Петра I, у 
вили на Сењаку, у којој је краљ провео по-

следње године свог живота. Део програма 
било је и званично представљање дигитализације  

меморијалне собе.
Изложба под називом „Арт маркет“ организована 

је са идејом да се омогући што већем броју ликов-
них уметника, афирмисаних и оних мање познатих, 
да покажу свој рад и на тај начин промовишу ликов-
ну уметност. Своју изложбу имао је Међугенерацијски  
волонтерски центар, који је представио ликовне радо-
ве различитих старосних група. 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

НАСЛЕЂЕ У ФОКУСУ
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Бус авантура и Трка змајевих чамаца 

С обзиром на велико интересовање прошле године,  
у склопу манифестације Дани европске баштине 
Општина Савски венац и ове године организовала је 
туру разгледања Савског венца отвореним туристичким 
аутобусом, под називом „Савска тура – бус авантура“.

Вожње су организоване у два термина, уз профе-
сионално вођење туристичког водича, који је учес-
нике упознао са културно-туристичким атракцијама, 
архитектуром најлепших грађевина и здања, богатом  
историјом Савског венца и природним богатствима 
које наша општина поседује.

Део овогодишњих Дана европске баштине била 
је и „Трка змајевих чамаца“, коју организује Општи-
на Савски венац у сврху промоције манифестационог  
туризма и здравих стилова. Трка је организована на 
Савском језеру код Аде Циганлије.

Велика заинтересованост грађана за културна  
дешавања добар је показатељ руководству Општине 
Савски венац да настави са континуираним радом на 
организовању сличних манифестација, које имају за 
циљ да употпуне и обогате живот свих житеља наше 
општине.

Филмске и спортске звезде

У оквиру Дана европске баштине, у сарадњи са  
Туристичком организацијом Београда и Туристич-
ком организацијом општине Савски венац, на Платоу  
Димитрија Туцовића на Славији представљена је по-
ставка „Омаж глумачким легендама: Трг легенди, 
Трг љубави и Зид реплика“. Посетиоци су уживали 
у јединственом времеплову кроз историју филма и 
подсећање на глумце који су оставили неизбрисив траг 
у српској кинематографији, као што су Драган Николић,  
Велимир Бата Живојиновић, Љубиша Самарџић, Ми-
лена Дравић и други.

Музеј ФК „Црвена звезда“ отворио је своја врата за 
посетиоце, који су били у прилици да бесплатно обиђу 
трофејну салу уз стручно вођење и дозволу за фотогра-
фисање и снимање експоната. Такође, за ову прилику 
отворене су биле и посете стадиону и ВИП галерији, 
као и сали за конференције.

ФК „Партизан“ омогућио је свим љубитељима клуба 
да посете трофејну салу и стадион, а уз стручно вођење 
посетиоци су могли подробније да се упознају са  
историјом овог клуба.
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БЕСПЛАТНЕ ШКОЛЕ СПОРТА ЗА 
ДЕЦУ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Градска општина Савски венац у сарадњи са 
спортским 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.

ШКОЛА РВАЊА

• У сарадњи са Рвачким клубом „Црвена звезда“, за 
децу основношколског узраста. 

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

ШКОЛА РУКОМЕТА

• У сарадњи са Руко-
метним клубом „Желез-
ничар“, за децу узраста 
од 7 до 10 година. 

Пријаве на број теле-
фона: 060/666-60-71.

• У сарадњи са Руко-
метним клубом „БАСК 
Соко“, за децу основ-
ношколског узраста. 

Пријаве на број теле-
фона: 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.

ШКОЛА КОШАРКЕ ЗА ОСНОВЦЕ

Бесплатна школа кошарке за дечаке и девојчице 
основношколског узраста реализује се у сарадњи са 
КК „SVB Basketball club“. Тренинзи се одржавају у сали 
ОШ „Војвода Радомир Путник“ (Бошка Петровића 6). 
Пријаве на број телефона: 061/6892-810.

БЕСПЛАТАН ПРОГРАМ ЗА 
СУГРАЂАНЕ 50+

ШКОЛА ПЛЕСА

Градска општина Савски венац у сарадњи са Сокол-
ским друштвом „Београд Матица“ организује школу 
плеса за суграђане (50+) са територије Савског венца. 
Пријаве на број телефона: 063/241-338.

бесплатни програми
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ШКОЛИЦА КАРАТЕА
• За децу предшколског узраста, у сарадњи са Кара-

те клубом „Дипломатик“. 
Пријаве на мејл: office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА КОШАРКЕ
• За децу од 7 до 10 година, у сарадњи са Кошар-

кашким клубом „Еко спорт“.
 Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs или на број те-

лефона: 063/7703-846.

БЕСПЛАТНЕ МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ  
ЗА ДЕЦУ

Бесплатне музичке радионице намењене су деци са 
Савског венца, узраста од 1 до 8 година, а организују се 
у сарадњи са Музичком радионицом „Чаробна фрула“.

Радионице се одржавају уторком и петком у ДКЦ 
„Мајдан“.

Пријаве на број телефона: 011/2061-904.

Детаљније информације на  
www.dkcmajdan.org.rs

Општина Савски венац подржава низ акција које за 
циљ имају здраво одрастање деце уз спорт и ре-

креацију. Посебно су значајне акције које доприносе 
развоју женског спорта. Покрет за женску кошарку 
„Марина Маљковић“ ушао је у јубиларну пету сезону 
организовања бесплатних школа кошарке за девојчи-
це основношколског узраста. 

Нова сезона почела је у септембру, свечаном церемо-
нијом у ДКЦ „Мајдан“. Мале кошаркашице поздравиле 
су председница Градске општине Савски венац Ирена 
Вујовић и селекторка женске кошаркашке репрезента-
ције Србије Марина Маљковић.

Ирена Вујовић је захвалила Марини Маљковић што 
својим радом доприноси развоју женског спорта у Србији 
и подстиче девојчице да тренирају кошарку. Напоменула 
је да ће општина наставити да подржава овај програм, 
који доприноси да база женске кошарке буде још већа.

„Кроз бесплатну школу кошарке Покрета Марина 
Маљковић у протекле три године прошло је преко 300 де-
војчица само са територије општине Савски венац, док је 
тај број на нивоу града Београда знатно већи“, поручила  
је Вујовићева и позвала родитеље са Савског венца да 
своју децу пријаве у бесплатну школу кошарке.

Марина Маљковић је говорила о амбицијама и жеља-
ма које Покрет жели да достигне у наредној школској го-
дини и нагласила да је план да се ради на масовности, 
да се отвори што већи број локација у Београду, али и 
широм Србије, како би најталентованијим девојчицама 
били омогућени квалитетни тренинзи. 

Она је овом приликом на манифестацију довела 
екипу „Шангај Баошан“, коју тренира већ другу сезону, 
а тренутно бораве у Србији на припремама. Играчице  
кинеске екипе су се такмичиле са малим кошаркашицама  
у погађању слободних бацања.

 „Драго ми је да смо овде у ДКЦ ‘Мајдан’ и захвал-
на сам Општини Савски венац на подршци. Сигурна сам 
да ћемо и у новој сезони имати много девојчица на овој  
локацији, као што је то био случај и у претходне три сезоне“,  
рекла је селекторка српских кошаркашица на свечаној 
церемонији одржаној у септембру.

Програм се реализује током школске године и на-
мењен је девојчицама основношколског узраста.

Пријаве на мејл: office@dkcmajdan.org.rs

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР

• Креативне радионице
   Програм окупља 4  генерације – децу, студен-

те, родитеље и пензионере – у оквиру разли-
читих креативних програма.

• Рекреативна радионица за суграђане 50+
• Часови плеса за за суграђане 50+
• Обука за рад на рачунару

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ДКЦ „МАЈДАН“
Јубилеј школице кошарке
ПЕТА СЕЗОНА БЕСПЛАТНИХ ШКОЛИЦА КОШАРКЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ
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ТРИДЕСЕТ НОВИХ ПЛАТАНА ЗА 
ЗЕЛЕНИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ

Градска општина Савски венац богатија је за 30 нових 
платана, који су средином децембра посађени у 

улицама Диане Будисављевић и Славка Ћурувије, на 
Дедињу. У акцији озелењавања јавних површина, коју 
је Општина реализовала у сарадњи са ЈП „Србијашуме“, 
а уз подршку ЈКП „Зеленило Београд“, учествовали 
су председник Скупштине ГО Савски венац Немања 
Берић, чланови општинског Већа Милош Видовић, 
Урош Трипковић и Страхиња Кукић, као и грађани 
Савског венца.

Немања Берић је истакао значај акција које имају за 
циљ заштиту животне средине и додао да је заједничка 
идеја да буде што више зеленила на територији општине.

„Нова стабла доприносе квалитетнијем ваздуху у 
нашем граду, а наш циљ је да суграђанима омогућимо 
да уживају у лепшем и зеленијем окружењу“, рекао је 
председник Скупштине и захвалио ЈП „Србијашуме“ 
које је обезбедило саднице, као и стручним службама 
ЈКП „Зеленило Београд“ које су помогле реализацију 
ове акције.

Саднице платана посађене су и око дечјег игралишта 
у Улици Славка Ћурувије, где се изводе радови на 
проширењу терена за спорт и рекреацију.

Дан без аутомобила на Савском венцу
ПЕШАЧИТЕ СА НАМА

У оквиру Европске недеље мобилности Општина 
Савски венац организовала је акцију „Дан без ауто-

мобила“, у улици Топчидерски венац. С циљем промо-
ције здравих стилова живота, одрживог развоја, бици-
клизма, заштите природе и културне баштине, у оквиру 
различитих тематских радионица одржан је едукатив-
но-забавни програм за децу предшколског узраста, као 
и за ђаке основних школа са Савског венца.

Малишани из ПУ „Савски венац“ уживали су у друштву 
кловна, у плесу и музици прилагођеним теми „Дан без 
аутомобила“. Школарци су имали прилику да се опро-
бају у ликовној радионици на тему „Бициклом на путу 
око света“, а учесници ликовног конкурса „Живот без 
аутомобила“ награђени су књигама. Једна од највећих 
атракција за децу је била вожња кочијом кроз Хајд парк.

Акцији „Дан без аутомобила“ прикључили су се и 
заменик председнице Општине Савски венац Зоран 
Коцић и чланови Општинског већа Милош Видовић и 
Владимир Новаковић. 

Тема овогодишње кампање Европска недеља мо-
билности била је безбедно пешачење и бициклирање, 
а слоган кампање: Пешачите са нама!

Европска недеља мобилности подстиче градове на 
увођење мера одрживог транспорта и позива људе да 
промене понашање у саобраћају, опредељујући се за 
алтернативне видове превоза уместо аутомобила.
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Општина Савски венац континуирано и активно 
учествује у акцији „За зеленији Београд”, коју 

организују Град Београд и ЈКП „Зеленило Београд“.  
Свечаност поводом успешно завршене акције орга-
низована је на Малом Калемегдану. Том приликом за-
меник градоначелника Београда Горан Весић уручио је 
награде и захвалнице појединцима који су уређењем 
балкона, дворишта и зелених површина дали допри-
нос здравијем, зеленијем и лепшем Београду.

У име Градске општине Савски венац догађају 
је присуствовао члан Општинског већа Милош  
Видовић. Учесници са подручја наше општине ове 
године су освојили четири награде, од чега две прве, 
у категоријама за најлепшу зелену површину угости-
тељског објекта, која је припала ресторану „Франш“ 
и за најлепшу зелену површину око пословног прос-
тора, коју је освојила фирма „Energogroup“ DOO из 
Незнаног јунака.

 Циљ акције „За зеленији Београд“ је развијање 
позитивног односа према зеленилу и цвећу код 
грађана, уз истовремену мотивацију да у позитив-
ној конкуренцији за избор најлепших зелених прос-
тора, унапреде изглед свог непосредног окружења. 
Чињеница да је из године у годину одзив грађана 
све већи, показује да је циљ акције испуњен и да 
грађани својим односом према зеленилу теже да и 
сами допринесу квалитетнијем и лепшем животу у 
Београду. 

Од 2015. године, уместо пет категорија, акција 
има седам категорија такмичења, за које су и ове  
године додељене награде.

 ЗА ЛЕПШИ И ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД
ЧЕТИРИ НАГРАДЕ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ АКЦИЈИ „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“

Фото: Беоинфо
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Суграђани који дају пример најбоље праксе у одржа-
вању зелених простора на Савском венцу награђе-

ни су у локалној акцији „Најзелено 2019“, ваучерима 
за куповину зеленила. Члан Већа Градске општине 
Савски венац Милош Видовић свечано им је уручио 
ваучере и честитао, уз поруку да наставе да буду ин-
спирација својим суседима за још лепши и зеленији 
Савски венац.

„На крају сваке године у оквиру локалне акције 
Најзелено, Општина Савски венац жели да истак-
не и награди труд суграђана који се посвећено баве 
уређењем зеленила у свом животном и радном окру-
жењу“, рекао је Видовић.

Ове године, у избору за најлепшу зелену површину 
око стамбене зграде прво место је освојила суграђанка 
Верица Драговић, а у категоријама за најлепши балкон 
окренут према улици и најлепшу окућницу Ненад Ни-
нић. Фирма „Енергогруп“ освојила је прво место у из-
бору за најлепшу зелену површину испред пословног 
објекта, а ресторан „Франш“ за најлепше уређено зе-
ленило угоститељског објекта. 

ОШ „Креативно перо“ победила је у избору за 
најлепше школско двориште, а за најлепше зеленило 
око предшколске установе вртић „Happy kids“.

Акција „Најзелено“ представља једну од контину-
ираних активности од значаја за заштиту животне сре-
дине на подручју општине Савски венац. Кроз предло-
ге најлепших зелених површина на територији Градске 
општине Савски венац, ова акција сваке године даје 
значајан допринос и акцији ЈКП Зеленило - Београд „За 
зеленији Београд“.

НАЈЗЕЛЕНО 2019
НАГРАЂЕНИ ВЛАСНИЦИ НАЈЛЕПШИХ БАШТИ, БАЛКОНА, ДВОРИШТА  

И ДРУГИХ ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

„Енергогруп“ – прво место у категорији  
Најлепша зелена површина испред пословног објекта

Ресторан „Франш“ – најлепше уређено зеленило 
угоститељског објекта

ОШ „Креативно перо“ – најлепше школско двориште
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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:
2061-769, 2061-800, факс: 2061-899
Зоран Коцић, заменик председнице: 
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
Милован Драшкић: 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Немања Берић, председник: 3615-388, 3615-382
Тања Маринковић, заменица председника: 
3615-388, 3615-382
Сава Мартиновић, секретар: 3615-388, 3615-382
Сања Еминовски, заменица секретара: 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александра Кузмановић, начелница: 
2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 
2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Марија Сушић, начелница одељења: 2061-713
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061-815
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-818
Шеф Одсека за финансије: 2061-819

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Неда Кажић, начелница: 2061-827
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 
2061-827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Фурјановић, начелник: 2061-799
Шеф Одсека за послове обједињене  
процедуре: 2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Марина Шибалић, начелница: 
2061-782 и 2061-780
Шеф Одсека комуналне инспекције: 2061-786

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник: 2061-755
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061-738
Шеф Одсека за комуналне делатности  
и заједничке послове: 2061-797

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Тања Савић, начелница: 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

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
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:  
2061-722

Градска управа Града Београда  
Секретаријат за јавне приходе 
Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница: 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


